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Dr. Öğretim Üyesi Aysun KAHRAMAN1 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı analitik müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının amacını, nasıl 

yürütüldüğünü, bu süreçteki başarı unsurları ve karşılaşılan zorlukları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 

uluslararası bir bankanın analitik müşteri ilişkileri süreci örnek olay incelemesi yöntemiyle detaylı bir 

şekilde analiz edilmiştir. Gerekli bilgiler incelenen bankanın müşteri ilişkileri yönetimi ve veri 

madenciliği birim yöneticisi ve yine aynı birimdeki bir uzmanla yarı yapılandırılmış bir görüşme 

yapılarak toplanmıştır. Toplanan bilgiler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan 

değerlendirme sonrasında bankanın analitik müşteri uygulamasının amacının rakiplerinden 

farklılaşarak müşteri sadakati oluşturmak olduğu, sürecin müşterilerin verilerinin kaydedilmesiyle 

başladığını ortaya çıkmıştır.  Bankanın analitik müşteri ilişkileri uygulamalarının “Veri Ambarı”, 

“Veri Madenciliği”, “Kampanya Yönetim Sistemi” ve “Satış Otomasyonu Sistemi” olmak üzere dört 

ana başlık altında toplandığı, süreçte çeşitli analizler yapılarak, analiz sonuçlarına göre stratejik 

kararlar verildiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Müşteri ilişkileri yönetimi, iş zekâsı, analitik CRM, bankacılık 

 

THE USE OF BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS IN CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT: AN EXAMPLE OF ANALYTICAL CRM PRACTICE IN BANKING 

SECTOR 

 The purpose of this study is to reveal the aim of the analytical customer relationship 

management practices, how they are applied, the success factors and the challenges in this process.  

Accordingly, analytical customer relationship management practices of an international bank which 

operates in Turkey in a detailed way. The required information is collected via semi-conducted in-

depth interviews conducted with a manager and a specialist who work in the customer reationship 

management and data mining department of the bank. Data got from interviews is examined via 

descriptive analysis. After evaluation of data it is found that the aim of the bank’s analytical customer 

relationship management processes is creating customer loyalty by differentiating their competitors 

                                                           
1
aysun.kahraman@cbu.edu.tr 
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and the process begins with recording customers’ data. It is also determined that analytical customer 

relationship practices of the bank are grouped under four main sets which are “Data Warehouse”, 

“Data Mining”, “Campaign Management System” and “Sales Automation System”, in this process set 

of analysis conducted and according to results strategic decision are made. 

 Under these practices, “Customer Needs Analysis and Cross-Sell Campaigns”, “Customer 

Segmentation”, “Lost Customer Analysis”, “Customer Profitability Analysis” are performed. In the 

analysis, customers behavior is examined separately as an individual or a group. After analysis, the 

results are shared with all other units of marketing department. Based on the results decisions are 

made about campaigns and services. Another result of the study is that the most stressful and 

demanding process is gathering data and setting data warehouse.  

Keywords: Customer relationship management, business intelligence, analytic CRM, banking. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde ürünlerin pazara girme sürelerinin kısaldığı, teknolojinin etkisinin arttığı, pazar 

koşullarının hızla değişip karmaşıklaştığı rekabetçi pazar ortamında müşteri davranışları ve 

beklentileri de büyük ölçüde değiştirmiştir. Böyle bir ortamda rekabetçi avantaj yaratabilmek; 

müşteriye daha etkin ulaşmakla, müşterinin isteklerini anlayarak ürün ve hizmetleri bu yönde 

şekillendirmekle mümkün olabilecektir. Bunun için müşterilerin işletmenin önemli varlıkları olduğunu 

kabul etmek, müşteri davranışlarını anlamak ve müşterilerle karşılıklı iletişime dayanan uzun dönemli 

ilişkiler kurmak gerekmektedir. Artık, yeni müşteriler kazanmanın da ötesinde mevcut müşterileri elde 

tutmak, yürütülen faaliyetleri müşteri bazında incelemek önemlidir. Bu açıdan, karşılıklı, uzun vadeli 

bir değer ilişkisi yaratmak için müşteriler ile gerçekleştirilen ilişkilerin etkin biçimde yönetilmesi 

amacını güden “Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management-CRM)” kavramı 

daha çok önem kazanmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetiminin etkin bir şekilde işlemesi ve alınacak 

kararlarda yardımcı olabilmesi sürecin kapsamlı veri analizleriyle desteklenmesi sayesinde mümkün 

olmaktadır. Bu noktada Analitik CRM uygulamaları karşımıza çıkmaktadır. Müşteri ilişkileri 

yönetiminin bir bileşeni olan Analitik CRM müşterilerin birey ve grup olarak daha detaylı 

incelenmesini hedeflemektedir. Analitik CRM uygulamaları müşteri iletişimleriyle, müşterinin ticari 

faaliyetleriyle ilgili tüm verilerin yorumlanarak müşteri ilişkilerinin düzenlenmesi için yapılan analiz 

çalışmalarını kapsamaktadır.  

Bu çalışmada ilk olarak müşteri ilişkileri kavramı ve önemine değinilmiş, daha sonra müşteri 

ilişkilerinin unsurları, boyutları ve bu boyutlardan birisi olan analitik müşteri ilişkileri yönetiminin 

nasıl uygulandığı anlatılmıştır. Kavramsal çerçeveden sonra araştırma süreci ve bulgularıyla ilgili 

açıklamalar yapılmış, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı  

Müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management-CRM), işletmelerin 

müşterilerle olan ilişkilerinde müşteri tatmini sağlayan, müşterilerle stratejik ilişkiler 

gerçekleştirilmesini ve ilişkilerin yönetilmesini amaçlayan ve bunu yaparken de yoğun olarak 

teknolojiden yararlanan bir yönetim stratejisidir (Zengin ve Ulama, 2015). CRM, müşterileri daha iyi 

anlayıp onlara daha iyi hizmet sunabilmek için müşteri bilgilerini yönetmekle ilgilidir. Süreçte bilişim 

teknolojilerinin desteği alınmaktadır. Böylece müşterileri ayırma ve onları yönetme yeteneklerini 

sağlamaktadır. Toplanan müşteri bilgileri pazar fırsatlarını elde etmeye yönlendiren kurumsal bilgiye 

dönüştürülmektedir. Müşteri merkezli bir strateji (Raman vd., 2006) olan CRM’in gelişim süreci 

pazarlamanın gelişim süreciyle yakından ilgilidir. Çünkü CRM kavramı, işletmelerin pazarlama 

anlayışlarını değiştirerek modern pazarlama anlayışına geçmesi ve müşteriye odaklanması sonucunda 

ortaya çıkmıştır. 

CRM, müşteri, ilişki ve yönetim olmak üzere üç ana temel bileşenden meydana gelmektedir 

(Tamosiüniené ve Jasilioniené, 2007). Müşteriler, işletmenin devamlılığını sağlamak için kilit 

unsurdur çünkü müşteriler olmadan satış gelirleri, dolayısıyla kâr elde etmek mümkün olmamaktadır. 

Eldeki müşteriyi kaybetmemek, yeni müşteriler kazanıp onları sadık hale getirmek için müşterileri 

tanımak, anlamak, müşterilere yardımcı olmak ve rehberlik etmek gerekmektedir (Lawfer, 2004). 

İlişki, işletme ve müşterileri arasındaki karşılıklı bağı ifade etmektedir (2001). Bir işletme ve bu 

işletmenin müşterileri arasındaki ilişki sürekli ve iki yönlü iletişimi kapsamaktadır (Mastouri ve 

Boumaiza, 2011). CRM müşteriyle güvenilir, müşterek, şeffaf ve samimi bir bağ kurup yüksek 

kalitede ürün ve hizmet sunarak kısa dönem avantaj yerine uzun vadeli kazanç sağlamayı 

amaçlamaktadır. Yönetim, CRM yaklaşımının sistematik bir şekilde ele alınmasıyla ilgilidir. Bunun 

için bütün işletme birimlerinin CRM sürecine destek olması gerekmektedir. CRM sadece pazarlama 

departmanının bir aktivitesi olarak görülmemelidir. CRM, bütün çalışanların ve yönetimin desteğini 

gerektiren bir süreçtir. Ayrıca, sürekli olarak kültür ve iş süreçlerinde kurumsal bir değişimi 

kapsamaktadır. CRM örgütte ve örgüt çalışanlarında kapsamlı bir değişimi gerektirmektedir 

(Tamosiüniené ve Jasilioniené, 2007). 

CRM uygulamaları işletmeler arasında güçlü bir rekabetçi silah olarak görülmektedir (Teng vd., 

2007). CRM’in amaçları; etkin bir şekilde müşteri bölümlendirmesi yapmak, kâr getirecek yeni 

müşterileri belirlemek ve kazanmak, mevcut kârlı müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurarak onları 

elde tutmak, müşteri memnuniyeti seviyesini arttırmak ve müşteri sadakatini kazanmak, müşteri 

yaşam değerini arttırmak, kâr getirmeyen müşterilerin nasıl elden çıkarılacağını belirlemek, ilgili 

departmanlardan müşterilerle ilgili daha iyi stratejik bilgiler temin etmek, maliyetleri düşürmektir (Xu 

ve Walton 2005; Raman vd. 2006, Payne ve Frow, 2006). Bu amaçlara ulaşabilmek için, müşterileri 
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doğru analiz edebilmek, eğilimleri konusunda doğru sonuçlara varmak ve tüm bunları ortaya 

koyduktan sonra onlara ulaşmaya çalışmak son derece önemlidir. CRM uygulamaları işletmelerin 

karar verme sürecinde kullandıkları müşteri memnuniyeti, müşteri kârlılığı ve müşteri sadakati gibi 

anahtar ölçümlerin değerlendirilmesini sağlamaktadır (Bose ve Sugumaran, 2003). 

1.2. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Farklı Boyutları 

CRM’de yeni bir dönem başlamasına neden olan en temel gelişme, çözümlerin içerisinde yer 

alan analitik özelliklerin gerçek zamanlı ve çok daha kapsamlı hale gelmesidir. Bu özellikler 

çeşitlendikçe CRM çözümleri de farklılaşmaya başlamıştır. Bu anlamda CRM, operasyonel, analitik, 

işbirlikçi ve stratejik olmak üzere dört temel yapıdan oluşmaktadır.  

 Operasyonel CRM: Doğrudan müşteri irtibatını ilgilendiren tüm faaliyetleri kapsamaktadır 

(Arndt and Gersten, 2001). Günlük olarak müşteriye yönelik işlemlerin etkin bir şekilde 

işlemesine yardımcı olan işletme süreçleri ve teknolojileridir (Iriana ve Buttle, 2006). 

Müşteriyle doğrudan bağlantı kurmayı gerektirecek olan her faaliyet Operasyonel CRM 

içerisinde yer almaktadır (Zengin ve Ulama, 2015). Bu faaliyetlere, müşteri hizmetleri, sipariş 

yönetimi, faturalama, satış gücü, satış sonrası destek gibi iş fonksiyonlarını örnek verilebilir.  

 Analitik CRM: İşletmelerdeki CRM uygulamalarına yönelik çalışmaların, kapsamlı veri 

analizleriyle desteklenmesidir. İşletme kararlarını geliştirmek için müşteri verilerinin 

toplanmasını, analiz edilmesini ve davranış örüntülerinin tanımlanmasını sağlamaktadır (Iriana 

ve  Buttle, 2006). Analitik CRM ileri analitik teknikleriyle işletmelere ait operasyonel 

verilerinin, pazar verilerinin ve müşteri verilerinin analiz edilmesini sağlamaktadır. Analitik 

CRM ile geçmişe ait verilerin analiziyle geleceği öngörmek, müşteri davranışlarını tahmin 

etmek amaçlanmaktadır (Taşpınar,2005). 

 İşbirlikçi CRM: Operasyonel ve Analitik CRM uygulamalarının birleşiminden oluşan 

İşbirlikçi CRM ile işletme ve müşteriler arasındaki etkileşim, koordinasyon ağının kurulması 

sağlanmaktadır (Iriana ve Buttle, 2006). Kanal yönetimi diye adlandırabileceğimiz bu süreçle 

müşteriye tüm kanallarda aynı görüntüyü sunabilecek altyapının ve hizmetlerin geliştirilmesi, 

kurumun çeşitli birimlerinin müşteri etkileşimlerinden toplanan bilginin paylaşılması 

sağlanmaktadır. İşbirlikçi CRM çözümleri müşterilerle etkileşime imkân veren tüm 

fonksiyonları kapsamaktadır (Şimşek, 2006). 

 Stratejik CRM: Müşteri merkezli iş stratejisi, iş süreçleri ve iş kültürünü kapsayan 

yönetimsel karar verme süreçlerini belirtmektedir. Strateji geliştirme ve değere yaratma 

süreçlerini içine almaktadır. CRM’in kârlı müşterileri kazanma ve onları elde tutmayı 

amaçlayan bir perspektifidir (Buttle, 2004). İşletmelerin Stratejik CRM modelinin temelinde 

uzun dönemli rekabet avantajı kazanılması, bunu başarmak için doğru müşterinin 
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tanımlanması ve doğru müşteriye doğru kanaldan doğru stratejinin uygulanması yer 

almaktadır (Tanner vd., 2005). 

1.2.1. Analitik CRM 

Analitik CRM uygulamalarında operasyonel ve entegrasyon özellikleri üzerine analiz ve 

raporlama özellikleri eklenmektedir. Yapılan istatistik analizler karar destek sistemleri niteliğindedir. 

Çünkü analitik CRM, müşteri verilerini analiz ederek pazar bilgileri üretmekte böylece işletmelerin 

stratejik pazarlama fonksiyonuna yol göstermektedir (Tanner, vd. 2005). Analitik CRM 

uygulamalarıyla müşterileri işletmeyle kurdukları ilişkilere göre ayrıştırabilmek, müşterilerin 

tercihlerini, mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarını, satın alma alışkanlıklarını anlayabilmek, performans 

kriterlerindeki gelişmeleri ölçümleyebilmek, pazarlama programlarını değişen durumlara göre sürekli 

olarak revize edebilmek mümkündür. Analitik CRM’in uygulamalarında veri madenciliğinden 

yararlanılmaktadır.  Veri madenciliği tekniği büyük veri tabanlarından gizli bilgilerin, önceden tahmin 

edilemeyen örüntülerin ve yeni kuralların keşfedilmesi olarak tanımlanmaktadır (Gürsoy, 2012). Veri 

madenciliği, ileriye dönük sorgulamalara olanak vermekte ve saklı bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Veri 

madenciliği sonuçları müşteri edinme, müşteri segmentasyonu, müşteriyi elde tutma ve müşteri 

sadakati oluşturma, ayrılma eğilimi gösteren müşteri profilini ortaya koyma, çapraz ve yukarı satış, 

müşteri yaşam boyu analizi ve müşteri kârlılık analizi, kredi derecelendirme, kampanya yönetimi, 

pazar sepeti analizi gibi pek çok müşteri odaklı uygulamaya girdi teşkil etmektedir (Doyle, 2007).  

1.2.2. CRM Uygulamalarında Başarı Unsurları 

Başarılı bir CRM uygulaması için işletmeler fiziksel kaynaklarını (bilgisayar ve teknolojik 

altyapı), bilgi kaynaklarını (müşteri veri tabanları, satış temsilcilerinin çağrı kayıtları, müşteri servisi 

etkileşimleri…vb), örgütsel kaynaklarını (müşteri merkezli kültür, bilgi paylaşımı) ve ilişkisel 

kaynaklarını (müşteriler ile ilişkiler) bir araya getirmelidirler (Raman vd., 2006). CRM 

uygulamalarında, müşteriyle ilişkideki tüm iş fonksiyonlarının koordinasyonu sağlanmalıdır. Veri 

depolama teknolojisi ve kapsamlı müşteri verileri CRM uygulamasının başarılı bir şekilde işlemesi 

için gerekli önemli bir unsurlardır. Analizin başarılı olmasının ön koşulu verilerin de kaliteli olmasıdır. 

İyi bir müşteri yönetimi iyi müşteri verileri gerektirmektedir (Messner, 2004). Bunun için müşteri 

verilerinin eksiksiz olması, geçerli, güncel olması, bazı özel verilerin gerçek zamanlı olması, verinin 

temiz olması, tekrarlı olmaması, müşteriler arası ilişkilendirmeye olanak sağlayacak nitelikte olması 

gerekmektedir. İdeal olarak, gerçekleşen tüm işlemlerin, davranışların, tercihlerin, müşteri kârlılığının 

değerlemesi ve segmentasyon çalışmaları için tek bir müşteri havuzu oluşturulması önerilmektedir 

(www.datawarehousing.com).  Sağlam bir veri tabanının oluşturulmasına ek olarak verileri kullanarak 

üzerinde güçlü istatistiki analizler yapılması da son derece önemlidir. 

  

http://www.datawarehousing.com/
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2. BANKACILIKTA ANALİTİK CRM UYGULAMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı iş zekâsı çözümlerinin müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerinde nasıl 

uygulandığını, bu süreçteki başarı unsurları ve karşılaşılan zorlukları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan uluslararası ortaklı bir bankanın Analitik CRM uygulamalarını 

detaylı bir şekilde incelemek amaçlanmıştır.  

2.2. Araştırma Yöntemi 

Araştırmanın yöntemi örnek olay incelemesidir. Analitik CRM uygulamasının incelendiği 

işletme Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası ortaklı bir bankadır2. Gerekli bilgiler yarı 

yapılandırılmış derinlemesine görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada bir işletmenin Analitik 

CRM uygulamalarına yönelik derin ve kapsamlı bilgiler elde edilmesi amaçlandığı için derinlemesine 

görüşme uygun bir yöntem olarak düşünülmüştür. Görüşme için dokuz adet açık uçlu sorudan oluşan 

bir form oluşturulmuştur. Soruların belirlenmesinde literatür taraması sonucu elde edilen teorik 

bilgilerden yararlanılmıştır. İncelenen bankanın müşteri ilişkileri yönetimi ve veri madenciliği birim 

yöneticisi, yine aynı birimdeki bir uzmanla yapılandırılmamış bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan görüşme, görüşmecilerin izni dahilinde kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler betimsel 

analiz yöntemiyle incelenmiştir. Sorulara verilen cevaplar tekrar dinlenmiş ve her soru için cevapların 

çözümlemeleri yapılmıştır.  

3. BULGULAR 

3.1. Bankanın Analitik CRM Projesinin Amacı 

Banka, sektörde rekabetin fazla olması nedeniyle müşteriye sunduğu ürünler ile birbirlerinden 

farklılaşmasının zor olduğunun bilincindedir. Bu yüzden, müşterinin gözünde bankanın sunduğu 

hizmetler ve iletişim yöntemleri farklılaştırılmak istemektedir. Müşterilerin banka ile paylaştığı 

bilgilerden ya da banka ile temasa geçtiği kanallarda yarattığı bilgilerden müşterinin bir sonraki 

adımını tahmin etmeye çalışarak müşterinin aklını okumayı ve müşteri sadakatini arttırmayı 

hedeflemektedir. “Sadık müşteri, işletmeden yaptığı ilk alışverişten sonraki mal ve hizmet 

ihtiyaçlarında aynı işletmeyi tercih eden müşterileridir” düşüncesinden yola çıkan banka, müşterilerin 

tüm bankalar arasında kendisini ana bankaları olarak seçmesini ve ürünlerini kullanmasını sağlamayı, 

müşterilerinin kârlılığını dolayısıyla müşterinin cüzdan payını arttırmayı hedeflemektedir. Bu 

hedeflerine ulaşmak için “müşterilerimizi çok iyi tanımalıyız” diyen banka Analitik CRM’i 

uygulamaktadır. Bilgi teknolojilerinin, bilgisayarların sürekli geliştiği bir ortamda veri toplamak artık 

çok kolay hale gelmiştir. Kurum olarak bu kadar kolay veri elde edilebilen bir ortamda veri analizi 

                                                           
2 Genel müdürlük tarafından bankanın adının açık bir şekilde kullanılmasına izin verilmemesi nedeniyle 
görüşme yapılan bankanın adına ve bankayla ilgili açıklamalara yer çalışmada verilememiştir. 
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çalışmaları yapmanın çok daha kolay ve etkili olacağına inanan banka özellikle Analitik CRM 

uygulamalarının kendilerine büyük avantaj sağlayacağına inanmaktadır. 

3.2. Bankada Analitik CRM’e Geçiş Süreci 

Bankanın Analitik CRM uygulamaları bireysel bankacılığın kurulmasının ardından başlamıştır. 

Bu dönemde veri ambarı, veri madenciliği, kampanya yönetimi ve raporlama altyapıları için projelere 

başlanmıştır. Analitik CRM uygulaması öncesi sistemler uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Bu 

sistemler oluşturulurken Analitik CRM’in sadece teknoloji ile ilgili olmadığı aynı zamanda tüm 

çalışanların da yeni sisteme uygun davranması gerektiği göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle 

Analitik CRM’e geçiş sürecinde kurum içi eğitimlere çok önem verilmiştir. Özellikle yönetici 

yetiştirme programındaki (management trainee) personellere ve şubelerde çalışan personellere CRM’i 

anlatan ve bankanın CRM vizyonunu açıklayan çok sayıda eğitim verilmiştir. Banka’da CRM 

uygulamalarında Analitik ve Operasyonel CRM’i bir arada yürütülmektedir. Bunun için ilk basamakta 

öncelikle veri ambarı oluşturmuştur. Bu süreçte istenilen verilere istenilen boyutlarda ulaşılabilmek 

için her şeyin başlangıcının, fonksiyonlu bir veri ambarı kurmak olduğu belirtilmektedir.  

3.3. Bankanın Analitik CRM Uygulamaları 

Banka Analitik CRM uygulamalarını “Veri Ambarı”, “Veri Madenciliği”, “Kampanya Yönetim 

Sistemi” ve “Satış Otomasyonu Sistemi” olmak üzere dört ana başlık altında toplamaktadır. 

3.3.1. Veri Ambarı: 

Veri ambarı, genel müdürlükteki bilgi işlem departmanında tutulmaktadır. Veri ambarı 

uygulamalarıyla bankada operasyonel sistemde oluşturulan tüm müşteri bilgilerinin bir ortamda 

tutulmasını sağlanmaktadır. Veriye ulaşabilmek, istenilen profilde müşteri kitlesini tespit edebilmek ve 

diğer tüm çalışmalar için sağlıklı bir veri ambarı olması gerektiği inancı bankada hakimdir. Gün içinde 

operasyonel sistemde yapılan işlemler, gün sonlarında veri ambarına alınmaktadır. Bilgi işlem 

departmanında çalışan personeller veri ambarının gerekli bakımlarını ve iyileştirmelerini yapmaktadır. 

Bankada Oracle tabanlı veri ambarı mimarisini kullanılmaktadır. Müşteriye ait verilerin toplanma 

süreci müşterinin bankaya gelip hesap açtırması ile başlamaktadır. Bir müşteri bankaya gelip hesap 

açtırdığında bütün bilgileri alınmaktadır. Daha sonra para yatırma, çekme, vadeli hesap açma, vadesiz 

hesap açma…gibi bütün işlemlerden müşteriyle ilgili yeni veya güncel bilgiler elde edilmekte ve 

“Kimlik Paylaşım Sistemi” (KPS) adı altında tüm müşteri bilgileri güncellenmektedir. Toplanan 

veriler analiz için kullanılırken süreç şu şekilde işlemektedir: 

• Değişik platformlar üzerindeki işletimsel uygulamalara ait verilere erişimle gerekli verilerin 

bu platformlardan alınması, 
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• Alınan verilerin temizlenmesi, tutarlı duruma getirilmesi, özetlenmesi, birleştirme ve 

birbirleriyle entegrasyonun sağlanması, 

• Dönüştürülen verilerin datamart ortamına dağıtımı, 

• Depolanan verilerle ilgili verilerin metadatada saklanması ve son kullanıcılara sunulması, 

• Datamartta bulunan bilgilerin son kullanıcılar tarafından karar destek amaçlı kullanılmasının 

sağlanması. 

3.3.2. Veri Madenciliği 

Banka analiz süreçlerinde veri madenciliğinden yararlanmakta, “Inforsense” veri madenciliği 

aracı kullanmaktadır. Analizler, bireysel pazarlama departmanı bünyesinde yer alan “Müşteri İlişkileri 

Yönetimi ve Veri Madenciliği Birimi” tarafından yapılmaktadır. Kampanyalar yine bu birim 

tarafından düzenlenmektedir. Bankanın veri madenciliğini kullanmasındaki amacı müşteri 

hareketlerinden doğan veri yığınları içerisinden, çeşitli algoritmaları kullanarak, anlamlı veriler ve 

anlamlı ilişkiler yakalamak, kısacası tüm müşteri bilgilerinin kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktır. 

Süreçte en çok kullanılan algoritmalar “Kümeleme”, “Karar Ağaçları”, “Birliktelik Analizleri” ve 

“Ardışık Analizler”dir. Bu algoritmalarla “Müşteri Gereksinim Analizleri”, “Çapraz Satış 

Kampanyaları”, “Müşteri Segmentasyonu”, “Kayıp Müşteri Analizi”, “Müşteri Kârlılık Analizi” 

yapılmaktadır. Banka, bu analizlerin yapılmasının temel amacının müşterinin elde tutulmasının 

sağlanması olduğunu dile getirmektedir. Çünkü; bir işletmenin müşteriyi elinde tutabilme derecesi ne 

kadar yüksek ise, kâr etkisi de o kadar yüksek olacaktır.  

 Müşteri Gereksinim Analizleri ve Çapraz Satış Kampanyaları: Müşterinin hangi 

ürünü/hizmeti alacağının belirlenmesi çok önemlidir. Bunun için banka, müşterilerinin bir 

sonraki hareket ve satın alma eğilimlerini tahmin etmeyi sağlayacak istatistiksel analizler 

yapmaktadır. Bunun için tüm müşteri verilerini incelemektedir. Daha sonra veri madenciliği 

sistemleri ve analiz yöntemleri kullanılarak hangi ürünlerin birlikte hareket edeceğini 

tanımlanmaktadır. Örneğin; bankaların müşterilere önce kredi kartı verip sonra da tüketici 

kredisi kullandırması gibi. Hangi müşterinin hangi ürünleri birlikte alabileceğini görmek 

amacıyla korelasyon analizleri yapılmakta, eğilim skoru hesaplanmaktadır. 

 Müşteri Segmentasyonu: Banka segmentasyon çalışmalarına başlama nedenini şöyle 

açıklamaktadır: “Her bir müşteri birbirinden farklıdır. Her bir müşteri farklı ihtiyaçlara 

ihtiyaca olduğu gibi farklı davranışlar da gösterebilir. Dolayısıyla her bir müşterinin 

birbirlerinden farklı gelirleri, giderleri ve kârları vardır. Her müşteriye aynı pazarlama 

aksiyonunu göstermek, onlara aynı davranışları sergilemek büyük bir pazarlama yanlışı olur. 

Hangi müşteriye hangi davranışı göstermemiz gerektiğini, yaptığımız segmentasyon ile 

anlayabiliriz.”. Segmentasyon uygulamaları için müşteri profili analizi yapılmaktadır. Müşteri 
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profili analizi, arzı seçili bir grup müşteriye yönlendirmeye ya da daha geniş bir müşteri 

portföyüne erişebilecek arzı yaratmaya olanak sağlamaktadır. Kümeleme analiziyle genel 

müşteri nüfusu pazar segmentlerine ayrılmaktadır. Bu analiz farklı müşteri grupları arasında 

ilişkiselliklerin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Analizde müşteriler demografik 

bilgileri, ilgi alanları, harcama alışkanlıkları, bankacılık davranışları, çalışma büyüklüğü ve 

kârlılığı gibi çeşitli özellikleri açısından gruplara ayrıştırılmaktadır. Müşteri segmentasyonu 

sonrasında müşteriye sunulacak faydalara karar verilmektedir. Müşterin segmentine uygun 

hizmetler sunularak aldıkları hizmetlere uygun faydalar elde etmesini sağlanmaktadır.  

 Kayıp Müşteri Analizi: Banka, kayıp müşterileri kendileriyle ilişkilerini sürdürmekten 

vazgeçen ve rakip işletmeleri tercih etmeye başlayan müşteriler olarak nitelendirmektedir. 

Kayıp müşteri analizinin amacı müşteri kaybının önlenmesidir. Kaybedilebilecek müşterileri 

tahmin etmek için “Churn Analizi” yapılmakta, müşteri kurumla ilişkisini kesmeden önce 

harekete geçilmektedir.  

 Müşteri Kârlılık Analizleri: CRM’in, “müşteri haklıdır…müşteri kraldır…” sloganlarına 

başka bir boyut getirmekte olduğunu dile getiren banka, bazı müşterilerin ayrıcalıklı olduğunu 

belirtmektedir.  Bunu şu şekilde açıklamaktadırlar: “Çünkü bazı müşteriler bankaya daha çok 

bağlıdır, bankadan aldıkları hizmetlerden memnundur ve daha kârlıdır. Bu durumda bu 

müşterilerimizi kaybetmemek, rakiplerimize kaptırmamak için bazı müşteriler diğerlerine göre 

daha haklıdır sloganı benimsenmelidir.” Bu amaçla müşteri kârlılık analizleri yapılmaktadır. 

Bu analizlerle müşterinin kullandığı ürünlerden yola çıkarak her müşteri için bir kârlılık değeri 

hesaplanmakta, bankaya en çok kâr getiren müşteriler ve müşteri grupları tanımlanmaktadır. 

Bu müşteriler işletme tarafından kilit müşteriler olarak adlandırılmaktadır. Kilit müşterileri 

belirlemek için segmentasyonun çok büyük yararı olmaktadır. Banka müşteri kârlılık analizleri 

sayesinde en değerli iş ilişkilerini seçmeye ve yönetmeye yönelik iş stratejileri 

geliştirilebildiğini dile getirmektedir. Banka kilit müşteri kavramı yanında ayrıca kilit ürün 

kavramını da geliştirmiştir. Hangi ürünlere sahip olduğuna göre, müşteriyi bankaya bağlayıp 

bağlamadıklarını bu yolla anlayabilmektedirler.  

3.3.3.Kampanya Yönetim Sistemi 

Kampanya yönetim sistemi sayesinde kampanyaların düzenli bir şekilde yapılması 

sağlanmaktadır. Kampanya yönetimini “Siebel Marketing” kampanya yönetim aracı kullanarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu araç Oracle’ın bir ürünüdür. Kampanya yönetimi sürecinde ilk olarak 

kampanyalar tanımlanmaktadır. Daha sonra hedef kitleler ve ulaşılacak kanallar belirlenmektedir. 

Hedef kitlelerin ve kanalların belirlenmesinde veri madenciliği algoritmaları ya da diğer analizler 

kullanılmaktadır. Kampanyanın hedefine ulaşabilmesi ve maliyetlerin düşürülebilmesi için hedef 

müşteri seçimi yapılmaktadır. Bu noktada bir kampanyaya hangi müşterilerin olumlu tepkiler vereceği 

tahmin edilmektedir. Diğer bir deyişle kampanya ve müşteri uyumu sağlanmaktadır.  
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3.3.4. Satış Otomasyonu Sistemi 

Bu yapı aslında tüm satış temsilcilerinin ve çağrı merkezi çalışanlarının müşteriyle ilgili 

gördüğü tüm detayları içermektedir. Satış otomasyon sistemi müşterinin çeşitli bilgilerini anlık olarak 

gösteren dashboardlardan oluşmaktadır. Banka, bu uygulamasıyla her bir müşterinin, müşteri 

temsilcisi karşısına geldiğinde, müşterinin satın almaya yatkın olduğu ürünleri, uygulanabilecek 

kampanyaları ve diğer tüm müşteri bilgilerini müşteri temsilcisinin görmesini sağlamaktadır. Bunun 

için satış tahmini analizleri yapılmaktadır. Bu süreçte, öngörüsel modellerin tarihsel veri üzerinde 

uygulanması, satışlardaki büyüme ve düşüşlere işaret eden kural ve eğilimleri tespit edilmektedir. 

Gelir ve farklı diğer faktörler arasındaki korelasyonlar tanımlanmaktadır.  

3.4. Analitik CRM Analizleri Sonrası Süreci 

CRM sürecinde veri madenciliği ve kampanya yöneticilerinin görevi sadece sonuçları 

göstermek değil, faaliyetleri planlamak, planlar doğrultusunda kampanyalar, iletişim çalışmaları gibi 

uygulamaları gerçekleştirmektir. Bu süreçte önemli olan nokta müşteri ilişkileri birimi olarak yapılan 

analizlerin yalnızca sonuçlarını değil, bu bulgular karşısında alınacak kararların da paylaşılmasıdır. 

Müşteri ilişkileri yönetimi ve veri madenciliği departmanı tarafından analiz sonuçları değerlendirip, 

hedef müşterilere hangi kanallar aracılığıyla ne tür teklifler yapılacağına karar verilmektedir. Bu 

kararlar bireysel pazarlamanın tüm birimleriyle paylaşılmaktadır. Bunlar alternatif dağıtım kanalları, 

ürün geliştirme, ürün yönetimi, bireysel satış ve koordinasyon, kredi kartları birimleridir. Birimler, bu 

kararları uygulamaktadır. Eğer promosyon vb. bir şey sunulacaksa bunun da çalışmaları yapılmaktadır. 

İletişim sürecinde tüm görsel ve yazılı metinler çalışıldıktan sonra müşteriler ile temasa geçilmekte ve 

onlara uygun teklifler sunulmaktadır. Hedef kitleye verilecek mesaj, yapılacak uygulama kampanya 

yönetim aracı ile koordine edilmektedir. Uygulamaların sonucunda dönüşler (müşterinin verdiği 

yanıtlar, teklife olumlu ya da olumsuz cevap vermesi) ölçülmekte, daha sonra raporlaması 

yapılmaktadır. Böylece hedef kitle seçiminde, teklif sunumunda ne kadar başarılı olunduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, durumu genel olarak gösteren kapsamlı aylık raporlamalar da yapılmaktadır. 

3.5. Analitik CRM Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar 

Bankada, Analitik CRM uygulamalarında başarılı olmanın ilk koşulu uygulama öncesi 

planlamanın dikkatli bir şekilde yapılmasıdır. Planlama sürecinde Analitik CRM’in uygulanacağı 

yerdeki sistemlerin işletmenin kendisine uygun olup olmadığını görmek, uygun değilse gerekli alt 

yapının hazırlanması gerekmektedir. Banka, Analitik CRM uygulamalarında en sıkıntılı ve dikkat 

gerektiren sürecin veri toplama ve veri ambarı oluşturma süreci olduğunu belirtmekte, başarılı bir 

Analitik CRM uygulaması için müşteri verilerinin saklandığı veri ambarlarının gerektiğini 

söylemektedir. Müşteri bilgilerinin düzenli tutulması ve güncellenmesi; verilerin eksiksiz, doğru ve 

düzenlenmiş kısacası kaliteli olması gerektiği düşünülmektedir. Aksi takdirde müşterilere yanlış 

kampanya ya da yanlış uygulama yapılması, dolayısıyla müşteriyi kaybetme riski doğmaktadır. Banka, 
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müşteriyle iletişim kurmak için kullanılacak kanalların (sms, e-mail, posta, telefon ile arama…. gibi) 

da iyi belirlenmesi, müşterinin istemediği yollardan iletişim kurulmaması gerektiğinin 

vurgulamaktadır. Banka, iletişimdeki diğer önemli bir noktanın müşteriyle iletişim sıklığının iyi 

ayarlanması olduğunu belirtmektedir. Aksi takdirde az iletişim ya da çok iletişim kurarak müşteriler 

kaybedilebilmektedir. Uygulamanın başarısının çalışanların niteliğine, tüm çalışanların ve 

yöneticilerin süreci desteklemesine bağlı olduğunu ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak başarılı bir 

Analitik CRM uygulaması için raporlama altyapısını sağlam bir şekilde oluşturabilmenin, analiz için 

çeşitli datamartlar oluşturmanın ve veri madenciliği tekniklerini kullanarak derinlemesine analizler 

yapmanın gerekli olduğu belirtilmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Teknoloji ve bilişim sistemlerindeki gelişmelerle birlikte bugün birçok işletme faaliyetlerinde iş 

zekâsı uygulamalarından faydalanmaktadır. Analitik CRM bunlardan birisidir.  Başarılı bir Analitik 

CRM stratejisiyle müşterilerin istediği ürün ve hizmetler sağlanabilmekte, müşteriye daha iyi hizmet 

sunulabilmekte, daha etkili çapraz satışlar yapılabilmekte, satış ekibinin daha hızlı satış kapatması 

mümkün olmakta, değerli müşteriler elde tutulmakla birlikte ve yenileri de kazanılabilmektedir.  

Bu çalışmada müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine yönelik çalışmaların kapsamlı veri 

analizleriyle uygulamada nasıl yürütüldüğünü ortaya koymak amaçlanmış, bu doğrultuda Türkiye’de 

faaliyet gösteren uluslararası ortaklı bir bankanın Analitik CRM süreçleri incelenmiştir. Araştırmanın 

sonuçları bankanın Analitik CRM sürecinin müşterilerin verilerinin kaydedilmesiyle başladığını 

göstermektedir. Müşterilerin bankayla doğrudan paylaştığı ya da temasa geçtiği kanallar aracılığıyla 

ilettiği bilgiler veri tabanında toplanmaktadır. İncelenen banka, müşteri iletişimleri ve müşterinin ticari 

faaliyetleri ile ilgili tüm verileri sistemli bir şekilde kaydetmekte, bu verileri analiz edip yorumlayarak 

müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmektedir. Bankanın Analitik CRM uygulamaları “Veri 

Ambarı”, “Veri Madenciliği”, “Kampanya Yönetim Sistemi” ve “Satış Otomasyonu Sistemi” olmak 

üzere dört ana başlık altında toplanmıştır. Bu uygulamalar altında “Müşteri Gereksinim Analizleri ve 

Çapraz Satış Kampanyaları”, “Müşteri Segmentasyonu”, “Kayıp Müşteri”, “Müşteri Kârlılık” 

analizleri yapılmaktadır. Analizlerde müşterilerin davranışları birey ve grup olarak ayrı ayrı 

incelenmektedir. Banka, müşterileri birtakım segmentlere ayırarak, müşterilerde hizmet ve anlayış 

farklılığını yaratabilmeyi amaçlamaktadır. Çünkü; kurum olarak her müşteri segmentine her ürün, en 

doğru zamanda, en az maliyetle, en uygun kanalla ulaştırılmalı felsefesine inanmaktadırlar. Analiz 

sonuçları değerlendirip, pazarlamanın diğer tüm birimleriyle paylaşılmaktadır. Sonuçlara göre ne gibi 

kampanyalar yapılacağı, nasıl hizmetler sunulacağına karar verilmektedir. Diğer bir deyişle pazarlama 

kararları bu analiz sonuçları doğrultusunda alınmaktadır. Süreç sistemli bir şekilde yönetildiğinde 

ciddi bir zorlukla karşılaşılmamaktadır. Bankanın Analitik CRM uygulamalarında en sıkıntılı ve 
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dikkat gerektiren sürecin veri toplama ve veri ambarı oluşturma süreci olduğu elde edilen diğer bir 

bulgudur.  

Bu çalışmanın güncel bir konuyu ele alması, gerçek bir uygulamayı örneklendirmesi nedeniyle 

pazarlama ve yönetim bilişim sistemleri literatürüne katkı sağlayacağı, işletmelere iş zekâsı 

uygulamaları kararlarında yol göstereceği beklenmektedir. Gelecek çalışmalarda farklı bankaların ve 

farklı sektörlerdeki işletmelerin Analitik CRM uygulamaları ele alınabilir. İkincil kaynaklardan 

toplanan verilerin nasıl kullanıldığı incelenebilir. 
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GOOGLE TÜRKİYE’DE “SURİYELİ KADINLAR” ANAHTAR TERİMİ 

SORGULAMALARINDA KADIN ALGISI 

Ayşe Aslı Sezgin 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

ÖZET 

Mart 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı neticesinde gerçekleşen göçle birlikte Türkiye’nin 

özellikle sınıra yakın bölgelerinde nüfus yapısı içinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Kadın 

ve çocukların ağırlıklı olduğu mülteciler bu bölgelerdeki illerde ikamet etmeye başlamış ve yeni 

yaşamlarını kurgulama süreci içerisine girmişlerdir. Söz konusu bölgelerde, cinsiyet rollerinin belirgin 

yapısı bu süreç sonrasında net bir şekilde gözlenmeye başlamıştır. Mülteci kadınlara yönelik algı, 

yardım etme, acıma davranışının ötesine geçerek kadının cinsel konumunun ağırlık kazandığı farklı bir 

algıya dönüşmüştür.  Bu çalışmada, yeni medya ortamındaki önemli bir başvuru kaynağı olarak 

değerlendirilen Google arama motoru vasıtasıyla, Türkiye’de “Suriyeli Kadın” anahtar terimi ile 

yapılmış olan aramalar, bu aramalara ilişkin farklı değerlendirmelerle birlikte analiz edilmiştir. Google 

Trends uygulaması vasıtasıyla gerçekleştirilen bu analizde, belirli bir zaman dilimi içinde Türkiye’de 

bölgelere, şehirlere göre yapılmış olan internet aramaları, bu aramalarla birlikte değerlendirilen ilgili 

konular, ilgili sorgular değerlendirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, kadın, mülteci kadınlar. 

WOMEN PERCEPTION IN GOOGLE TURKEY WITH “SYRIAN WOMEN” KEY 

TERM INQUIRY 

ABSTRACT 

With the migration got started due to the Syrian Civil War commenced in March 2011, 

significant changes have occurred in the structure of the population, especially in Turkey's areas close 

to border. The refugees, predominantly consisted of women and children, have begun to reside in the 

provinces of these regions and have entered into the process of construct their new lives. In these 

regions, the distinctive structure of gender roles began to be observed clearly after this process. 

Perception towards refugee women, by going  beyond pity behavior , has become a different 

perception in which women's sexual status gained  importance. In this study,through Google search 

engine which is considered as an important reference in the new media environment,the searches made 

by the key  term of “Syrian Women” in Turkey will be analysed together with different evaluations of 

this search. In this analyse to be performed by means of Google Trends application; internet searches 

made by regions, cities in Turkey, covering a certain period of time, the related issues, inquiries  

evaluated together with these searches will be evaluated 

Keywords: Social gender, woman, refugee women. 
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GİRİŞ 

Bugün, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimi konu alan birçok çalışmada, 21. yüzyılda 

toplum yaşamında meydana gelen değişim sonucunda, neo-liberal dönüşümle birlikte kadının ve 

erkeğin yeni konumundan söz edildiği gözlenmektedir. Kadının ve erkeğin toplum tarafından algılanış 

biçiminin, yüklenilen rollerin ve üstlenilen sorumlulukların da bu yeni yaşamla birlikte değişim 

gösterdiği savunulmaktadır. Cinsiyetin biyolojik özelliklerinden farklı bir konumda değerlendirildiği 

toplumsal cinsiyet kavramının ele alınışında da dünyanın farklı bölgelerindeki farklı kültürel yapıdaki 

toplumların, kadın ve erkeğe ilişkin yaklaşımları ifade edilirken, bu değişimin izlerine rastlanmaktadır.  

Kadının ve erkeğin toplumsallaşma sürecinde etkin bir konuma sahip olan yeni teknolojiler, 

internet ve dolayısıyla da yeni medya ve sosyal medya ortamı, karşımıza farklı görünümlere sahip 

bireyleri çıkartmıştır. Sosyal medyada sözünü esirgemeyen kadın modelinden, metropollerin bakımlı 

erkek moda ikonlarına kadar geniş bir kategoride yer alan bu farklı görünümler, cinsiyet rollerinin 

toplumsal konumunda yeni bir tartışmanın da başlamasına aracı olmuştur. Ancak, tüm bu 

“görünümlerin” arka alanında, cinsiyetin biyolojik özellikleriyle birlikte iktidar ilişkileri içindeki 

konumunda sahip olduğu gerçekliğin de tartışılması gerekmektedir. Sanal dünyadaki görünümlerin 

yanı sıra kadın ve erkek değişmeyen rolleri ekseninde varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu 

gerçeklik kimi zaman tüm çarpıcılığıyla da karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’de haber metinleri üzerinde yapılacak kısa bir araştırma sonucunda, kadına ilişkin 

haberlerin kategorileri, genel başlıklar altında derlenebilir. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, 

kadın hakları, çalışan kadın-kadın emeği, kadının eğitim hakkı, cinsel obje olarak kadın kategorileri 

ilk etapta karşımıza çıkan haberlerin genelleştirilmiş başlıkları olarak dikkat çekmektedir.  

Her kültürün kendi özellikleri kapsamında toplumsal roller yüklediği kadın, yalnızca Türkiye’de 

değil, dünyanın birçok farklı bölgesindeki farklı kültürlerde ev içi ortamın, biyolojik cinsiyet 

özellikleri ile ön plana çıkan önemli bir figürü olmayı sürdürmüştür. Farklı ve zor koşullar altında bu 

rolüne direnemeyen kadın, son yıllarda siyasi mücadeleler neticesinde yaşanan göç dalgası içinde de 

bu rolünü sürdürmüştür.  

Mart 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı neticesinde gerçekleşen göçle birlikte Türkiye’nin 

özellikle sınıra yakın bölgelerinde nüfus yapısı içinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Kadın 

ve çocukların ağırlıklı olduğu mülteciler bu bölgelerdeki illerde ikamet etmeye başlamış ve yeni 

yaşamlarını kurgulama süreci içerisine girmişlerdir. Söz konusu bölgelerde, cinsiyet rollerinin belirgin 

yapısı bu süreç sonrasında net bir şekilde gözlenmeye başlamıştır. Mülteci kadınlara yönelik algı, 

yardım etme, acıma davranışının ötesine geçerek kadının cinsel konumunun ağırlık kazandığı farklı bir 

algıya dönüşmüştür.  
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Bu çalışmada, yeni medya ortamındaki önemli bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilen 

Google arama motoru vasıtasıyla, Türkiye’de “Suriyeli Kadınlar” anahtar terimi ile yapılmış olan 

aramalar, bu aramalara ilişkin farklı değerlendirmelerle birlikte analiz edilecektir. Google Trends 

uygulaması vasıtasıyla gerçekleştirilecek bu analizde, belirli bir zaman dilimi içinde Türkiye’de 

bölgelere, şehirlere göre yapılmış olan internet aramaları, bu aramalarla birlikte değerlendirilen ilgili 

konular, ilgili sorgular değerlendirilecektir.  

Toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde kadının konumunun yeni medya vasıtasıyla 

tanımlanmaya çalışıldığı bu süreçte, Türkiye’de yeni medya kullanıcılarının, kadına yönelik algısı, 

cinsiyet rollerine ilişkin değişmeyen kadın görünümü, bu kez çok daha net bir şekilde ortaya 

koyulmaktadır.  

1. CİNSİYET ROLLERİNİN TOPLUMSAL KONUMLARI ÇERÇEVESİNDE KADIN 

Cinsiyet/cinsellik, toplumsal bir kategori olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyal 

bilimler alanında araştırma konusu olmaya başlamıştır. Bu dönemden itibaren modernizmin de 

etkisiyle, cinsiyet temelli yaklaşımlarda kadınların ve erkeklerin birer özne olarak toplumsal alanda ne 

şekilde kurgulandıklarına odaklanılmıştır. Toplumsal cinsiyetin zemininde yer alan bu tartışmalarda 

cinsiyet tek merkezli ve ataerkil etkiler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kadın, “anne, eş” özel rolüne 

sahipken, erkek ise ev dışındaki tüm işlerle ilgilenen, kamusal rolüyle aktarılmaktadır. Bu iki farklı 

sınıflandırma (özel ve kamusal) bir anlamda kadının özne olarak kimliği hakkında önemli ipuçları 

vermektedir. Bu noktada kadınların yalnızca özel alanla sınırları çizilmiş bir alanda olduklarını 

belirtmek tartışmalıdır. Ancak kadınların kamusal güçlerinin erkeklerinkiyle eşdeğer olmadığını 

söylemek yanlış olmayacaktır (Özbek, 2016). Kadın ve erkeğin toplum içindeki farklı algılamalarla 

birlikte yeniden tanımlanması, biyolojik özelliklerine bağlı olarak yapılan açıklamaların dışında, 

toplumsal anlamda bir bakış açısını vurgulayarak, “toplumsal cinsiyet” kavramını ortaya çıkartmıştır.  

Toplumsal cinsiyet, insanı kadın ve erkek olarak ayıran cinsiyet kavramından farklı ve kapsamlı 

olarak toplumsal tüm farklılıkları içeren bir kavramdır. Toplumsal cinsiyetle birlikte kadın ve erkeğe 

atfedilen tüm farklılıklar doğumdan itibaren egemen ideoloji tarafından desteklenmektedir. Kadın ya 

da erkek olmak gibi niteliklerin ve kanıların, toplumun kadınlık ve erkeklik konusundaki kalıplarına 

uygun olması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet de bu kalıplara bağlı olarak toplumun görmek 

istediği kadın ve erkek kalıplarını kapsamaktadır. Bu kalıplar her toplumda farklı şekillerde kendini 

göstermektedir. Bazı toplumlarda kadın kendini bağımlı olarak konumlandırabilirken, erkek bağımsız 

bir konumda bulunabilmektedir. Toplumsal cinsiyetin iktidar ile olan ilişkisi incelendiğinde devletin 

bu konuda pek çok ideolojik uygulamaya gittiği belirtilebilir. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda3 da 

                                                           
3 Türkiye’de Kadının Eğitimi Alanındaki Eşitsizlikler (Seven ve Engin, 2007), Türkiye’de Kadına Yönelik 
Ekonomik Şiddet (Gökkaya, 2011), Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu 

(Harcar, vd., 2008) vd. 
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aktarıldığı gibi Türkiye’de de kadının toplumsal konumunu belirleyen farklı etkenler mevcuttur 

(Yüksel, 1999). 

İçerisinde çeşitli karşıtlıkları da barındırabilen toplumsal yapı kavramı kapsamında toplumsal 

cinsiyet ayrımı da bu karşıtlıklardan biri olarak değerlendirilebilir. Tüm dünyada yaşanan bu ayrım, 

Türkiye örneğinde incelendiğinde, toplumsal olarak üretilen “kadın” cinsiyetinin, toplumun “ötekileri” 

içinde yer aldığını söylemek doğru bir tespit olacaktır (Bingöl, 2014). Toplumsal anlamda cinsiyet 

kavramını tartışırken, o toplumun kültürel dokusunu da dikkatle incelemek gerekmektedir. Türk 

toplumunu da bu kapsamda incelediğimizde derin ve köklü bir kültürel yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. İçinde farklı unsurları da barındıran bu kültürle birlikte Türk toplumu kendine özgü 

özelliklere sahip bir toplumdur. Kadının tarihsel süreçte Türk toplumunda, İslamiyet öncesi, 

İslamiyet’in kabulü ve Cumhuriyet’in ilanı şeklinde 3 farklı dönemde, o dönemin toplumsal şartlarına 

bağlı olarak farklı konumlara sahip olduğu gözlenmektedir.  

Dişiliğin temsilcisi olarak kadın, eşitlik ve özgürlük yaklaşımından önce bu özelliği ile 

değerlendirilmektedir. Eş ve anne olan kadın, Türkiye’de toplumsal cinsiyete bağlı olarak “ev içinde” 

önemli bir konuma sahiptir. Kadın, çalışsa dahi ev içindeki görevleri devam etmektedir. Aynı şekilde 

eğitim alanında ve siyasi hayatta da kadının konumu erkeğe kıyasla farklı bir konumdadır (Bingöl, 

2014). 

Toplumda kadın ve erkeğin biyolojik farklılıkların ötesinde sosyal olarak oluşumlarını 

açıklamak için kullanılan toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet rolleri, sosyal ve kültürel 

değerler sonucunda bir toplumda oluşan kadın ve erkeğe ilişkin farklılıkları vurgulamaktadır. 

Toplumsal cinsiyete ait kategoriler, gruplandırmalar da (davranışlar, kişilik özellikleri gibi) bahsedilen 

sosyal ve kültürel yapı çerçevesinde oluşturulmuştur. Toplumsal cinsiyet aynı zamanda post modern 

tartışmalardan da etkilenerek kadın bedeni ve erkek bedeni arasındaki farklılığı da belirtmektedir. 

Sosyal ilişkileri anlamlandırmada da önemli bir bakış açısı sunan toplumsal cinsiyet kavramı ile 

toplumdaki ideoloji, iktidar, toplumsal sınıflar gibi kavramlar da daha net anlaşılabilmektedir 

(Dedeoğlu, 2000).  

“Cinsiyet kalıplarına” bağlı olarak kadınların ve erkeklerin tartışmasız bir biçimde farklı iki cins 

olduğuna ilişkin düşünce, toplum yaşamında bu iki cinsin farklılığını gösteren örneklerle de 

vurgulanmaktadır. Bu farklılığa ilişkin yargılar somut, maddi sonuçlar doğurarak, cinsiyet açısından 

yaşamı zorlaştırmaya başladığında eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Bu tarz yargılar 

neticesinde söz konusu toplumda ayrımcılık ve eşitsizlikle karşılaşılmaktadır. Ayrımcılık konusu 

incelendiğinde öncelikle kadınlara karşı ayrımcılık konusu dikkat çekmektedir. Kadına yönelik 

ayrımcılık, toplum yaşamında kadın katılımının belirli koşullara bağlanması, sınırlandırılması ve 

kadınların dışlanmasını anlatmaktadır. Bu dışlanma özellikle politik, ekonomik, sosyal ve kültürel 
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alanlarda olmaktadır. Bazen toplum içindeki yaygın görüş ve yargılardan dolayı ayrımcılığın kapalı bir 

şekilde gerçekleştirildiği de gözlenmektedir. Söz konusu ayrımcılığın ortaya çıkmasında ve 

sürdürülmesinde çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar içerisinde ilk olarak “şiddet” dikkat 

çekmektedir. Ayrımcılığın sürdürülmesinde etkili olan şiddeti yalnızca fiziksel şiddet olarak değil, 

psikolojik, cinsel ya da ekonomik şiddet olarak değerlendirmek gerekir. Yine ayrımcılığın 

gerçekleştirilmesinde kullanılan bir diğer araç da içinde yaşanılan toplumun kalıp yargılarıdır (Bora, 

2012). Türkiye’de toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri ve ayrımcılığa ilişkin kodlar belirlenmek 

istendiğinde öncelikle toplumsal yapıya da bağlı olarak ataerkil özelliklerin etkisi dikkat çekecektir.  

2. SANAL GERÇEKLİĞİN İÇİNDE SORGULANAN KADIN VE SIĞINMACI KADIN 

İMGESİ 

Kadın bir cinsiyet kategorisi olarak değerlendirildiğinde, sosyal yaşamın farklı alanlarında ve 

özellikle kadına yönelik çalışmaları temel alan yaklaşımlarda çoğunlukla eşitsizliklerin ve ayrımcılığın 

esas mağduru olarak ele alınır. Bu mağduriyeti konu alan çalışmalarda yansıtılan kadın, farklı 

kaynaklar tarafından bastırılıp, engellenen ve eşitliklerden faydalanamayan kadındır. Kadın bu haliyle 

toplumda erkeğin ardından ikincil bir statüye sahiptir. Bu konumlandırmada etkili olan ve cinsiyet 

rollerini pekiştiren ise sosyal etkileşimle birlikte süreklilik kazanan davranışlar, yaklaşımlardır. 

Özellikle söylem çalışmalarında cinsiyetin sosyal olarak inşa edildiği, cinsiyete dair kimliklerin 

toplumsal ortamda etkileşimsel olarak oluşturulduğu vurgulanmaktadır (Elçi, 2011). Son yıllarda bu 

yaklaşım, gelişen ve hayatın hemen hemen her alanında etkisini yoğun bir şekilde gösteren yeni 

iletişim teknolojileri kullanımında da gözlenmektedir. İnternet teknolojileri ve dolayısıyla gelişen yeni 

medya ortamı, sosyal ağlar vasıtasıyla kurulan sanal yaşamlarda da kadına yönelik yaklaşımlar benzer 

doğrultudadır. 

Kadını toplumsal birtakım kalıp yargılarla değerlendirerek, ona bazı roller yükleyen toplumsal 

söylem, kitle iletişim araçlarının da etkisiyle meşrulaştırılmaktadır. Yeni medyada da geleneksel 

medya söylemi büyük oranda takip edilerek, cinsiyetçi bakış açısını destekleyen söylem 

sürdürülmektedir. Kadın ve kadına yönelik bakış açısı, kadının temsiliyet tarzı başta olmak üzere 

iletişim çalışmalarında sıklıkla araştırılmıştır. Kitle iletişim araçlarında kadının temsiliyeti ve konumu, 

televizyon programları içeriği (diziler, filmler, reality şovlar, haberler, reklamlar) başta olmak üzere, 

araştırılmaya devam etmektedir. Geleneksel medyada, ataerkil toplumsal yapının etkisi altındaki bir 

yorumlama ile değerlendirilen kadın, yeni medya ortamında da benzer bir yaklaşımla yansıtılmaktadır. 

Kadın imgesinin genel olarak medya (geleneksel-yeni medya) içeriğinde konumu, 3. sayfa haberleri, 

arka sayfa ve magazin sayfaları-ekleri olmaktadır. Belirtilen bu konumlandırma içinde haber 

kategorileri değerlendirildiğinde ölüm-şiddet-cinsel obje konuları ön plana çıkmaktadır. Kadın ayrıca 

cezbeden bir arzu nesnesi şeklinde de konumlandırılmaktadır (Akmeşe ve Deniz, 2014).  
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Kadının belirli kalıp yargılar içerisinde medya içeriğinde yansıtılması son yıllarda, içeriğini 

kullanıcılarının oluşturabildiği yeni medya ortamında farklı bir şekilde yansıtılmaya devam 

etmektedir. Zaman ve mekâna dair engelleri ortadan kaldırarak geniş kapsamlı bir iletişim ortamını 

kullanıcılarına sunan internet içeriğinde, gerçekleştirilen her hareket bugün birçoğumuzun yaşam 

alışkanlıkları hakkındaki izleri ortaya çıkartmaktadır. İnternet ortamında takip ettiğimiz sayfalar, 

okuduğumuz haber içerikleri, tüketim alışkanlıklarımız, boş zaman aktivitelerimiz geriye davranış 

rutinlerimizle ilgili izleri bırakmaktadır. Bu kapsamda kadın olgusu için özellikle erkek kullanıcıların, 

mevcut yeni medya içeriğindeki tercihleri de incelendiğinde ortaya çarpıcı sonuçlar çıkmaktadır. 

Özellikle artık internet ortamında arama motorları vasıtasıyla bilgiye erişim alışkanlığına sahip olan 

birey, gerçekleştirdiği aramalar neticesinde bireysel alışkanlıklarına, yönelimlerine, gündelik yaşam 

pratiklerine ilişkin birtakım değerlendirilmeler yapılmasına imkân tanıyacak veriler sunmaktadır.  

Bu çalışmada da aktarılan bilgiler doğrultusunda, sanal gerçeklik içinde kadın sorgulamasına 

yönelik bir değerlendirme yapılmak istenmiştir. Bu sorgulamalarda kadın olgusuna ilave olarak dikkat 

çeken diğer bir nokta da “iç savaş neticesinde ülkesinden göç etmek zorunda kalan kadın” imgesine 

yönelik bakış açısının yansıtılmasıdır.  

Yaşanılan yerle birlikte, sosyo-ekonomik ve kültürel değişimleri de beraberinde getiren göç, son 

yıllarda küreselleşme, bölgesel çatışmalar, yoksulluk gibi nedenlere bağlı olarak da gerçekleşmektedir. 

Kadınların, farklı nedenler neticesinde, ulus aşırı göç hareketine katılım oranındaki artış son yıllarda 

dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Yine Birleşmiş Milletler raporlarında, göç eden kadınların ve 

çocukların birçoğunun cinsel şiddet, ekonomik anlamda eşitsizlikler ve insan hakları ihlalleri ile 

karşılaştığı ortaya çıkmaktadır (Barın 2015; BM International Migration Report, 2017). Göç 

sonrasında yabancılaşma problemi yaşayan kadınlar, göç eden erkeklere kıyasla farklı ve ciddi 

problemlerle karşılaşmaktadır. Kadınlar bu noktada, kadın olmanın yarattığı sorunların yanı sıra 

sığınmacı olmanın ortaya çıkarttığı sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalmaktadır (Barın, 2015).  

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleşen göç hareketiyle, 

mülteci kadınların ve bu kadınların Türkiye’ye göçü ile birlikte, özelikle göç edilen bölgelerde 

yaşayan kadınların toplumsal konumlarına ve ortaya çıkan sorularına yönelik haberler dikkat 

çekmektedir. Konuyla ilgili yazılı basındaki yansımalar incelendiğinde şu haber başlıklarına 

rastlanmaktadır: “Suriyeli kadınların dramı: Tek çare evlilik” (Cumhuriyet, 17 Eylül 2018), 

“Mardin'de Suriyeli kadın öldürüldü” (Milliyet, 29 Nisan 2018), “Suriyeli kadın, altınları için 

öldürülmüş” (Hürriyet, 22 Ocak 2018), “Gaziantepli kadınların Suriyeli kuma korkusu” (Milliyet, 12 

Mart 2016).  

Zorunlu göç sonucunda mülteci olarak gittikleri ülkede sorun olarak algılanan mültecilerin bu 

konumu, medyadaki aktarımlarla da bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Haber içeriklerinin inşa 
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sürecinde geliştirilen söylem, göç edilen toplumda yaygın bir şekilde algılanarak, bu temsiller 

toplumsal birer gerçekliğe de dönüşebilmektedir (Göker ve Keskin, 2015).  

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, çalışmanın konu ve kapsamına uygun olarak Google Trends sonuçlarının 

kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve sonuçların toplumsal-kültürel veriler yardımıyla analizi 

gerçekleştirilmiştir.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok kullanılan arama motorlarından biri olan 

Google, Google Türkiye aracılığıyla derlediği verileri Google Trends uygulaması ile kullanıcılarıyla 

paylaşmaktadır. Google Trends, Google aramalarında kullanılan anahtar kelimeler yardımıyla farklı 

konularda arama kategorileri oluşturan bir uygulamadır. Konular altında “sorgular” başlığı ile hangi 

sorgulamanın hangi zaman aralığında ve nerede gerçekleştirildiğine yönelik istatistikler internet 

kullanıcılarının bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca bu sorgularla birlikte yapılan aramalar da yine 

istatistiki olarak derlenmektedir. “Tüm dünyada hangi konularda arama yapıldığını keşfedin” 

başlığının yer aldığı Google Trends sayfasında (trends.google.com) en çok aranan, trend olan sorgular 

da güncel bir şekilde yer almaktadır. 

Bu çalışmada Google arama motorunda Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaş sonrasında, 

Mayıs 2011’den itibaren başlayan Türkiye’ye yönelik zorunlu göç dalgası ile birlikte, toplumda 

oluşmaya başlayan “Suriyeli Kadın” algısına yönelik yorumda bulunabilmek amacıyla 1 Mayıs 2011 

tarihinden başlayan arama sonuçlarıyla birlikte günümüze kadar yapılan Google aramaları sonucunda 

ortaya çıkan veriler incelenmiştir.  

4. BULGULAR 

Suriye’den Türkiye’ye zorunlu göçün başladığı ilk yıl tarih olan Mayıs 2011’den Mayıs 2012’ye 

kadar geçen bir yıllık zaman dilimi içerisinde Google’da “Suriyeli Kadın” anahtar kelimesi ile yapılan 

aramalarda aylara göre dalgalanmalar yaşanmıştır. Özellikle göçün yoğun olarak yaşandığı 

Kahramanmaraş, Hatay gibi illerde ilgili anahtar kelime ile aramalar yapılmış, bu aramayla birlikte 

“Suriye-Ortadoğu’da Bir Ülke” anahtar kelimesi de aranmıştır. Göçün başladığı ilk tarihe kadar, 

Suriye konusunda bilgi sahibi olmayan internet kullanıcıları, bu ülke hakkında bilgi almak amacıyla da 

arama yapmışlardır. “Suriyeli Kadın” anahtar kelimesi ile birlikte yapılan ilk 1 yıllık döneme ait 

aramalardaki yoğunluk Grafik 1’de aktarılmıştır. Tablo 1’de ise aramaların yapıldığı ilk 5 il yer 

almaktadır. 
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Grafik 1. Mayıs 2011-Mayıs 2012 – İlgi Düzeyi 

 

Tablo 1. Mayıs 2011-Mayıs 2012- Arama Yapılan İlk 5 İl 

 

Mayıs 2012- Mayıs 2013 aralığında Google Türkiye aracılığıyla “Suriyeli Kadın” anahtar 

kelimesi ile yapılan aramalarda ise konuya ilgi giderek artmaya başlamış, aylar arasındaki konuya 

yönelik ilgi birbirine yakın sonuçlar ortaya çıkartmıştır. Bu dönemde de yine “Suriyeli Kadın “anahtar 

kelimesi ile birlikte Suriye-Ortadoğu’da Bir Ülke” anahtar kelimesi aranmıştır. Bu dönemde ayrıca 

Hatay’da konuyla ilgili aramalar yoğunluk kazanmış, bu ili Sivas, Mersin ve Malatya illeri takip 

etmiştir.  

 

Grafik 2. Mayıs 2012-Mayıs 2013- İlgi Düzeyi 

Mayıs 2012- Mayıs 2013 aralığında dikkat çeken bir diğer nokta da internet kullanıcılarının 

“Suriyeli Kadın” anahtar kelimesiyle birlikte “Kız” anahtar kelimesini de aramalarıdır. Burada, 

Suriyeli kadınlara yönelik olarak ilginin farklı bir alana doğru yön değiştirmeye başladığı yorumu 

yapılabilir.  
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Tablo 2. Mayıs 2012- Mayıs 2013- Arama Yapılan İlk 5 İl 

 

Tablo 2’de aktarıldığı gibi konuyla ilgili aramalar 2012-2013 yılları arasında en çok Hatay 

ilinde gerçekleştirilmiştir. Kayıtlar dışında kayıt altına alınmayanlarla birlikte Türkiye’de farklı illerde 

çok sayıda Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik durumlarına göre bulundukları 

illerdeki mekânsal kullanımları da farklılık gösteren sığınmacılar, yoğunlukla Hatay, Kilis, Şanlıurfa, 

Mardin, Osmaniye ve Adana’da ikamet etmektedir. Sığınmacılar özellikle Hayat ilinde sosyal ve 

mekânsal anlamda bir kümelenme meydana getirmiştir (Harunoğulları ve Cengiz, 2014).  Ayrıca bu 

ilde Suriyeli kadın sığınmacılar, kadın istismarına yönelik haberlerle de gündeme gelmiştir**. Başlık 

parası verilerek Suriyeli aileler, kızlarının ikinci eş olarak evlendirilmesi konusunda baskı altında 

bırakılmıştır.  

 

Grafik 3. Mayıs 2013- Mayıs 2014 – İlgi Düzeyi 

Mayıs 2013-Mayıs 2014 arasındaki bir yıllık süreçte, önceki yıllara oranla konuyla ilgili daha 

çok ve daha sık arama yapıldığı gözlenmektedir. Bu dönemde aylar arasındaki ilgi düzeyi birbirine 

yakın olmuştur. Ayrıca bu dönemde, konuyla ilgili aramanın en çok yapıldığı ilk 5 il sıralamasında 

Mardin ilk sırayı almış, ardından Karaman ve Şanlıurfa gelmiştir (Tablo 3). 

  

                                                           
**

 “Suriyelilerle Evlilik Ticarete Dönüştü” http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehves-evin/suriyelilerle-

evlilik-ticarete-donustu-1828673/ , Erişim Tarihi: Eylül 2018. 

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehves-evin/suriyelilerle-evlilik-ticarete-donustu-1828673/
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehves-evin/suriyelilerle-evlilik-ticarete-donustu-1828673/
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Tablo 3. Mayıs 2013- Mayıs 2014- Arama Yapılan İlk 5 İl 

 

Bu dönemden sonra Google Türkiye’de “Suriyeli Kadın” anahtar kelimesiyle birlikte yapılan 

sorgular ve ilişkili konular içerisinde şu başlıklar dikkat çekmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. “Suriyeli Kadın” Anahtar Kelimesiyle İlgili Sorgular-Konular 

İlgili Sorgular Suriyeli Kadın Arıyorum-Twitter Suriyeli Kadın-Suriyeli Kadın Fiyatları- Suriyeli 

Kadın Fotoğrafları 

İlgili Konular Bayan-Arkadaşlık-Aldatma-Para-Evlilik 

 

Tablo 4’te yer alan ilgili sorgular ve konular, Türkiye’de Suriyeli kadın sığınmacılara yönelik 

algıyı özetler niteliktedir. Kadınların fiyatlarının sorgulanması, evlilik konusuyla ilişkilendirilmesi 

özellikle sığınmacı kadınların Türk erkekleri ile ikinci eş olarak evlenmelerine yönelik bir araştırmaya 

dikkat çekmektedir. Doğrudan Suriyeli kadın arayan internet kullanıcılarının erkek olduğu 

varsayımıyla, “aldatma” konusunu da “Suriyeli Kadın” anahtar kelimesi ile birlikte yapan kullanıcılar 

arasında kadınların da bulunduğu belirtilebilir. 

Suriyeli kadınlar, ötekileştirici bir tutuma doğrudan maruz kalmamakla birlikte toplumda 

özellikle medya mesajlarının da etkisiyle “ikinci eş olma, yuva yıkma” şeklindeki negatif bir 

etiketlenmeye maruz kalarak, sosyal anlamda dışlanmaktadırlar (Küçükşen, 2017). Kadınların birçoğu 

eşlerini, ailelerini savaşta kaybetmiş ya da ülkelerinde bırakmak zorunda kalmışlardır. Toplum 

içindeki yabancı ve yalnız konumlarının bu etiketlenmeye maruz kalmalarında büyük etkisi 

bulunmaktadır.  

5. SONUÇ  

Mart 2011’den itibaren Suriye’den Türkiye’ye doğru yaşanmaya başlayan zorunlu göç 

dalgasında, bu göçün zorluklarını en çok yaşayanlar şüphesiz kadınlar olmuştur. Savaşın yaralarını 

sarmaya çalışıp, geride bırakılanlara ve yeni yaşama yönelik bir alışma süreci içerisinde kadınlar farklı 

zorluklar yaşamaya başlamıştır. Bu zorluklar içerisinde en dikkat çekeni toplumsal algıdır. 
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Savunmasızlığın ve yalnız kalmanın neticesinde özellikle “ikinci eş” olma konusunda Türkiye’deki 

kadın ve erkeklerin farklı algılar geliştirdiği Suriyeli kadınlardan bazıları da hayatlarını sürdürebilmek 

için bu konuda gönüllü olabilmiştir.  Bu çalışmada incelenen Google arama motorunda konuyla ilgili 

kullanımlarda, arama yapanların cinsiyetleri konusunda herhangi bir bilgi olmadığı için, kadınlar 

tarafından da aile düzenlerine yönelik bir tehdit olarak algılanan Suriyeli kadınlara yönelik farklı 

sorgular ve konularla ilgili aramalar yapıldığını söylemek mümkündür.  

Kadın olgusunun, farklı bir başlık altında ele alındığı bu çalışma sonucunda da kadına yönelik 

algıda toplumsal yapının izlerini net olarak görmek mümkündür. Türkçe konuşamayan, kamplarda 

farklı konularda istismara uğrayan Suriyeli kadınların çok az bir bölümü eğitimlerini sürdürme, 

güvenli bir işte çalışma şansını yakalarken büyük bir bölümü de tehditlere maruz kalmaktadır. Kadının 

biyolojik cinsiyet özelliklerine bağlı olarak ön plana çıkan rolleri Suriyeli kadınlara yönelik algıda da 

etkisini göstermektedir. 
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20’İNCİ YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA AVRUPA DEVLETLERİ 

TARAFINDAN UYGULANAN GÖÇ POLİTİKALARI İLE AVRUPA 

TOPLUMUNDA ARTAN İSLAMOFOBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

ANALİZİ 

Dr.Caner Övsan ÇAKAŞ 

Araştırmacı 

ÖZET 

Bu çalışmada 20’inci Yüzyılın ikinci yarısından 1970’li yıllara kadar Avrupa Devletleri 

tarafından uygulanan göç politikaları ile 1980’li yıllardan günümüze kadar geçen süreç içerisinde 

Avrupa toplumunda artan İslamofobi arasındaki bağlantının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda öncelikli olarak Avrupa Devletlerinin göç politikalarının nedenleri ve özellikleri üzerinde 

durulmuş, akabinde de bahse konu göç politikalarının 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya 

başlayan ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları mercek altına alınmıştır. Çalışmanın sonucunda 

neoliberalizmin Avrupa toplumunda yarattığı refah devleti sisteminin çöküşü gibi sosyal ve ekonomik 

sorunların göç eylemine olan bakış açısını olumsuz yönde etkilediği, aslında küresel neoliberal eksen 

kaymasının neden olduğu işsizlik, sosyal güvensizlik, terörizm ve artan toplumsal yozlaşma gibi 

yapısal sorunların Müslüman göçmenlerin varlığına bağlayan bir söylemin ortaya çıkmasına neden 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Göç Politikaları, İslamofobi. 

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMOFOBIA IN THE 

EUROPEAN SOCIETY AND THE MIGRATION POLICIES APPLIED BY THE 

EUROPEAN STATES IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY 

ABSTRACT 

The aim of the study is to analyze the link between the immigration policies implemented by 

the European States from the second half of the 20th Century until the 1970s and the increasing link 

between Islamophobia in European society and the period from the 1980s to the present day. In this 

context, the reasons and characteristics of the migration policies of the European states have been 

emphasized and the economic, social and political consequences of these migration policies have been 

taken into consideration since the 1980s. The study concluded that neoliberalism adversely affected 

the view of social and economic problems such as the collapse of the welfare state system in European 

society as well as the migration action, and that the structural problems such as unemployment, social 

insecurity, terrorism and increased social degeneration caused by the global neoliberal shift led to the 

emergence of a discourse linking Muslim immigrants. 

Keywords: Europe, Migration Policies, Islamofobia. 
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GİRİŞ 

Genel olarak Müslümanlara karşı önyargılı bir nefret ve irrasyonel bir korku olarak 

tanımlanabilinecek İslamofobi geçmişi Ortaçağ’a kadar dayanan bir söylem üretim mekanizmasının 

ürünüdür. Bahse konu İslamofobi kavramının niteliğinin Avrupa toplumunun kolektif bilinç ve 

anlayışındaki değişimlere bağlı olarak çoğunlukla toplumsal güvensizlik ortamının arttığı dönemlerde 

kamusal alanda popülerlik kazandığı söylenebilir. Bu çalışmada ise 20’inci Yüzyılın ikinci yarısında 

Avrupa Devletlerinin uyguladığı göç politikaları ile Avrupa toplumunda artan İslamofobi arasındaki 

bağlantının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu minvalde öncelikli olarak post endüstriyel dönemin ve 

neoliberal ekonomik eksen kaymasının Avrupa toplumları üzerindeki olumsuz etkisi istihdam ve refah 

devleti uygulaması üzerinden değerlendirilmiştir. Akabinde de söz konusu olumsuz etkinin Avrupa 

toplumunda yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasi bunalım dayalı güvenlik krizi üzerinde durulmuştur. 

Zira bahse konu güvenlik krizinin Avrupa toplumlarında çoğunluğu göçmen olan ve bizzat Avrupa 

Devletleri tarafından savaş sonrasında ekonomik avantaj sağlamak amacıyla uzun vadeli sonuçları 

dikkate alınmadan kısa vadeleri çıkarlar çerçevesinde davet edilen Müslüman azınlığın 

ötekileştirilmesinde ve güvenlikleştirilmesinde önemli bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında 

Çalışmanın tartışma bölümünde ise günümüzde Müslüman göçmenlerin ötekileştirilmesine ve 

güvenlikleştirilmesine neden olan İslamofobi’nin Müslüman göçmenlerin varlığından ziyade Avrupa 

toplumunda post endüstriyel ve neoliberal ekonomik kaymanın ve hatalı göç politikalarının ortaya 

çıkardığı tahribatın bir sonucu olduğu kanısına varılmıştır. 

1. YÖNTEM 

Çalışmada öncelikli olarak Avrupa toplumunun endüstriyel ve korumacı ekonomik sistemden 

post endüstriyel ve neoliberal ekonomik sisteme geçişi esnasında yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasi 

bunalımların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Akabinde de bahse konu toplumsal bunalımlar ile göç 

olgusu arasındaki korelasyon mercek altına alınmış, iki kavram arasındaki nedensellik ilişkisi üzerinde 

durulmuştur. Sonrasında ise söz konusu göç politikalarının sonuçları ile Avrupa toplumunda mevcut 

İslamofobi arasındaki korelasyon ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle çalışmada küresel 

ekonominin yapısal değişimi bağımsız değişken, Avrupa Devletleri’nin uyguladıkları göç politikaları 

aracı değişken ve Avrupa toplumunda İslamofobi’nin artış oranı ise bağımlı değişken olarak kabul 

edilmiştir. 

2. BURGULAR 

Avrupa toplumunda son yıllarda en çok kabul gören İslamofobik söylemlerden bazılarının 

“Müslüman göçmenlerin Avrupa Refah Devleti Sisteminin zayıflamasına neden oldukları” ve 

“işsizliğe yol açtıkları” olduğu söylenebilir (Kaya, 2016: 233-235; Atikkan, 2014: 50-51; Caldwell, 

2001: 22-26; Cesari, 2015: 63-77). Bu nedenle Avrupa Refah Devleti Sistemi ve onun dayandığı 

küresel ekonomik sistem üzerinde durulması yerinde olacaktır. 1950’li yıllardan itibaren oluşmaya 
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başlayan ve Avrupa Refah Devleti sistemi olarak tanımlanan bu sosyal sistem dünya üzerinde kişisel 

haklara en fazla önem veren ve sosyal yadımları bir iyilik hareketinden ziyade bir vatandaşlık hakkı 

kapsamında değerlendiren bir sistemdir (Giddens, 1994: 45). Kişisel özgürlüğü, mülkiyet hakkını ve 

girişimcilik hakkını ön planda tutan Anglo-Sakson Refah devleti modelinin aksine Avrupa modeli 

sosyal güvenliği ön planda tutan bir anlayış temelinde ve sosyal dışlanmaya ve yoksulluğa karşı aşırı 

korumacılık üzerine kurulmuştur (Esping, 1990: 23-55). Bu farkın nedeninin anlaşılması için Avrupa 

sisteminin kendisine has tarihsel nedenselliğinin incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Avrupa’da oluşan sosyal modelin iki önemli nedeni olduğu söylenebilir (Wahl, 2015: 60). Birincisi 

20’inci Yüzyılın ikinci yarısında oluşan Sovyet ve komünizm tehdidi, ikincisi ise İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında kurulan ve 1930’lu yıllardaki ekonomik bunalımların etkisi altında inşa edilen korumacı, 

Keynesçi ve özel sermayenin gücünün geniş kapsamlı devlet düzenlemeleriyle sınırlandırıldığı küresel 

ekonomik sistemdir (Wahl, 2015: 60-66). Sovyet tehdidi ve Avrupa kamuoyunda hiç de 

azımsanmayacak sayıda destekçisi bulunan komünizmin yaratmış olduğu yayılma ihtimali (hatta 

İtalya’da savaş sonrası dönemde kısa sürelide olsa sosyalist yönetime geçiş denemesi olmuştur.) 

Avrupa’da işveren ve çalışan kesimler arasında sıkı bir pazarlığa dayalı güç dengesinin kurulmasına 

neden olduğu söylenebilir (Wahl, 2015: 62). Ayrıca Avrupa’nın bahse konu Sovyet tehdidi ile başa 

çıkacak askeri güce sahip olmaması bu dengenin güçlenmesine, işveren kesimlerin kitlelerde 

yayılması muhtemel bir komünizm yerine kitlelere daha ılımlı bir kapitalizm sağlanmasını 

benimsemelerine yol açtığı görülmektedir (Kissinger, 2011: 498-504). Diğer önemli bir etkenin ise 

savaş sonrası dönemde kurulan ve 1930’lu yılların acı kriz tecrübeleri eşliğinde hayata geçirilen 

Bretton Woods sistemi olarak da adlandırılan özel sermayenin gücünü sabit döviz kurları, sermaye 

denetimleri, ticari korumacılık ve çok büyük kamu sektörü gibi devlet düzenlemeleriyle sınırlayan 

Keynesçi ekonomik sistem olduğu ileri sürülebilir. Bahse konu sistem, işverenlerin yatırımlarını yurt 

dışına kaydırma seçeneğini ticari korumacılık ve yüksek nakil masrafları gibi nedenlerle tercih 

etmemesine neden olmuştur (Wahl, 2015: 67; Dollar, 2005: 113). Zira bu iki neden Avrupa’da işçi 

sendikalarının Amerikalı işçi sendikalarına kıyasla çok daha fazla pazarlık gücü kazanmasına ve 

işverenlerin çok daha fazla çalışanlar lehine taviz vermesine yol açmıştır (Wahl, 2015: 68). Bu yüksek 

karşılıklı pazarlık gücü ise Avrupa Refah devleti modelinin oluşmasını sağlayan en önemli unsur 

olarak belirmiştir (Wahl, 2015: 69). Bu unsurlar kuzey ülkelerinde daha kuvvetli bir etki yaratmış ve 

Avrupa’da en etkin refah devleti modeli olan İskandinav modelinin oluşmasına neden olmuştur (Wahl, 

2015: 70-78). Fakat 1970’li yıllarda yaşanmış iki petrol krizi ve Bretton Wood sisteminin çökmesiyle 

küresel ekonomik sistem hızla değişmiştir. Gerek gelişmiş ülkeler, gerekse gelişmekte olan ülkeler bir 

taraftan sabit kur sistemini terk ederken, diğer taraftan da korumacı ekonomik kalkınma modelinden 

hızla vazgeçerek, serbest ticaretin hızla yayılmasına katkıda bulunmuşlar ve bütün ticari engellerin 

hızla etkisizleştirilmesini sağlamışlardır. Bu durum yukarıda değinildiği gibi istihdamsız bir ekonomik 

büyümeye dayanan, postfordist ve kuralsızlaşmış bir üretim organizasyonun yayılmasına ve 

Avrupa’da yüksek pazarlık gücüne sahip işçi sendikalarının gücünü büyük oranda yitirmesine neden 
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olmuştur (Wahl, 2015: 79-88). Diğer bir taraftan Soğuk Savaşın sona ermesi ve komünizm tehdidinin 

ortadan kalkması Avrupa’daki işçi sendikalarının pazarlık gücü üzerinde ölümcül bir etki bırakarak, 

zaten 1980’li yıllardan beri küreselleşmenin nedeniyle hızla azalan sendika-işveren dengesini 

neredeyse işveren lehine ortadan kaldırmıştır (Dollar, 2005: 114; Stiglitz, 2013: 183-234). Ayrıca 

istihdamsız ekonomik büyüme Avrupa’da özellikle vasıfsız işgücü üzerindeki rekabeti arttırmış, çoğu 

devlet azalan rekabet gücünü arttırabilmek için iş standartları ve sosyal harcamalarından taviz vermeyi 

etkin bir rekabet arttırıcı araç olarak değerlendirmiştir (Esping, 1990: 66-69). Bu duruma sermayenin 

serbest dolaşımı nedeniyle azalan vergi miktarı da eklendiğinde Avrupa Refah Devleti üzerinde 

oldukça yıkıcı sonuçlara gebe hale gelmiştir (Wahl, 2015: 90). Bahse konu durumun ABD için geçerli 

olduğunu söylemek ise doğru değildir. Çünkü ABD’de hiçbir zaman sendikal hareketler güçlü 

olmamıştır. Ayrıca ABD de ne Sovyet ve komünizm tehditleri ne de devlet müdahaleciliği Avrupa 

kadar önemli düzeyde olmamıştır. Zira Anglo-Sakson Refah Devleti modeli, sosyal korumacılık 

yerine girişimcilik, mülkiyet hakkı ve bireysel özgürlüklere önem veren bir yapıda gelişim 

göstermiştir (Stiglitz, 2013: 35-65). Fakat söz konusu Avrupa olduğunda bu küresel değişimlerin etkisi 

sonucu refah devletinin zayıflatılması, Avrupa toplumunda çok ciddi oranda güvensizlik ortamının 

ortaya çıkmasına ve tehdit algısının artmasına yol açmıştır (Atikkan, 2014: 50-55; Alberto & Glaeser, 

2005: 22-25). Başka bir deyişle neoliberal ekonomik sistemin küresel sermaye iktidar elitleri 

tarafından hakim ekonomik sistem haline getirilmesinden önce refah devleti koruması altında işsizlik 

ve işgücü rekabeti tehdidinden korunan Avrupalı vasıfsız işgücü, bu küresel ekonomik sistem 

içerisinde yaşanan yapısal değişim sonucunda bu korumadan mahrum kalmış ve emek üzerinden 

yapılan bir rekabet ortamına itilmiştir. Dolayısıyla da gerek işsizlik gerekse sosyal yardım kesintileri 

nedeniyle de sosyal bir korumasızlık içerisine düşmüştür. Bu korumasızlık ve güvensizlik ortamı da 

Avrupa’da unutulan veya unutulduğu sanılan eski bir toplumsal patolojinin, yani ırkçılığın Avrupa’da 

yaşayan çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu göçmenler üzerinden, yeniden İslamofobi kavramı 

ile canlanmasına yol açtığı düşünülebilir (Caldwell, 2011: 50; Alberto & Glaeser, 2005: 34-45).  

Caldwell’e göre Avrupa’da işsizliğin ve sosyal yardımların kesilmesinin en önemli nedeni 

1970’li yıllarda neoliberal ekonomik sisteme küresel çapta geçişin yanında aynı zamanda dönemin 

Avrupalı iktidar elitlerinin uyguladığı yanlış göç politikalarıdır (2011: 48). Caldwell, İkinci Dünya 

Savaşından sonra ithalat ikameli bir korumacı ekonomik sistemin ve merkezileşmiş üretim bandına 

dayalı fordist üretim yönteminin hakim olduğu küresel ekonomide Avrupa’nın madencilik, imalat 

sektörü ve ağır sanayide işgücü açığı gibi geçici endüstriyel ekonomik sorunlarını kalıcı olmayan 

demografik önlemlerle çözmeye çalışmasının günümüzde yaşanan vasıfsız işgücü işsizliğinin ve 

göçmen karşıtlığının temellerini attığını belirtir (2011: 49). Zira neoliberalizm sonrası ekonomik 

sistemde Avrupa ekonomisinin hızla post endüstriyel bir yapıya dönüşmesi sonucunda, neoliberalizm 

öncesi endüstriyel ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilen çok sayıda vasıfsız işçi işsiz 

kalmıştır (Caldwell, 2011: 50). Caldwell bu noktada A.B.D ile Avrupa arasındaki bir göç politikası 
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farklılığına da dikkat çeker. Cladwell’e göre ABD neoliberal ekonomik sisteme geçişin etkilerini, göç 

politikaları nezdinde, Avrupa kadar derinden hissetmemiştir. Çünkü ABD’de en çok vasıfsız göçmen 

işçi alımı ABD’nin neoliberal ekonomiye geçtiği 1970’li yılların sonunda gerçekleştirilmiştir. Bu 

minvalde de gelen göçmen işçiler post endüstriyel bir ekonominin ve post fordist bir üretim sisteminin 

gerektiği şartlar dahilinde alınmıştır (2011: 51-55). Başka bir deyişle Avrupa’ya alınan göçmenlerin 

büyük bölümü savaş sonrası ithalat ikameli bir korumacı ekonomik sistemin ve merkezileşmiş üretim 

bandına dayalı fordist üretim yönteminin ihtiyaçları doğrultusunda planlanıp, alınırken, ABD’de 

göçmen işçi alımı post endüstriyel ve neoliberal ekonomik sistemin ihtiyaçları doğrultusunda 

planlanmış ve alınmıştır. 1970’li yıllar öncesinde bu kolay ve ucuz vasıfsız işgücü tedariği Avrupalı 

devletler için, anılan dönemin henüz neoliberalleşmemiş küresel ekonomik sistemi dikkate 

alındığında, oldukça önemli avantajlar da sağlamıştır (Legrain, 2006: 23). Hatta bahse konu göçmen 

işçiler Avrupa devletleri tarafından Avrupa’nın savaş sonrası inşası ve onun istihdam yoğun imalat 

sektörüne dayanan ekonomisi için çok önemli bir fırsat olarak da değerlendirilmişitir. Çünkü Avrupalı 

devletlerce göçmen işçilerin hem sağladıkları ucuz işgücü ile Avrupa’nın küresel rekabet gücünü 

arttıracağı hem de ödedikleri sosyal yardım primleri aracılıyla sosyal güvenlik sistemlerini 

güçlendirecekleri düşünülmekteydi (Legrain, 2006: 30). Avrupa’nın altın yılları olarak anılan ve göz 

kamaştırıcı bir ekonomik büyümenin yaşandığı savaş sonrası dönemden 1970’li yıllara kadar geçen 

süre için Avrupalı iktidar elitlerinin bu düşüncelerinde yanlış olmadıkları da görülmektedir. Bu 

gerçeklik Avrupa devletlerinin neoliberal ekonomik eksen kaymasının yaşandığı 1970’li yıllara kadar 

istekli birer göçmen işçi ithalatçısı olmalarına yol açmıştır (Legrain, 2006: 34). Zira anılan dönemde 

Avrupa devletlerince çoğunluğu Müslüman ülkelerden alınan vasıfsız göçmen işçi rakamları dikkate 

alındığında onların bu hevesi açıkça görülmektedir. 1950’li yılların sonuna kadar İngiltere’de 55.000 

Hintli ve Pakistanlı yaşıyorken bu sayı 1960’ların sonuna doğru bir milyonu geçmiştir (Williams, 

2007:7; Lewis, 2002: 23). Benzer şekilde Fransa’da 1950’li yılların başından itibaren bir işgücü 

ithalatı göze çarpmaktadır. Fransa öncelikle işgücü açığını İtalya ve Doğu Avrupa’dan sağlamaya 

çalışmış fakat yeterli verimi alamamıştı. Çünkü bahse konu ülkelerde de savaş sonrası dönemde işgücü 

açığı vardır (Tribalat,1995:33-40). Bu minvalde Fransa başta Kuzey Afrika olmak üzere eski 

sömürgelerine yönelmiştir (Tribalat, 1995: 41). Kaldı ki 1970’li yıllara kadar Fransa’ya bu Kuzey 

Afrika ülkelerinden sadece yasal yollardan 700.000’den fazla göçmen alınmıştır. Kaldı ki 1962 yılında 

Fransa’ya ayda ortalama yasal ve yasal olmayan yollardan 70.000 Cezayirli gelmiştir (Tribalat, 1995: 

45). Almanya ise savaş sonrasından 1970’li yıllara kadar geçen süre içerisinde göçmen işçi politikasını 

adeta bir deve dönüştürmüştür. 1960 yılında yaklaşık 329.000 göçmen işçisi bulunan Batı Almanya, 

bu sayıyı 1964 yılında bir milyona, 1973 yılında ise 2.6 milyona çıkarmıştır (Dinç, 2011: 253-280). Bu 

göçmen işçilerin büyük çoğunluğunu da Türkler, Faslılar ve Tunuslular gibi Müslüman ülkelerden 

gelen kişiler oluşturmaktadır (Şen, 2003: 208-227). Benzer durum İsveç, Avusturya, Hollanda ve 

Belçika gibi diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri için de geçerlidir (Legrain, 2006: 70-88). Kısacası savaş 

sonrası ekonomik sistemin şartları dahilinde ekonomik büyümelerini hızlandırmak ve rekabet güçlerini 
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arttırmak için Avrupa ülkeleri göçmen işçi ithalatına oldukça fazla yüklenmişlerdir (Caldwell, 2011: 

55-60; Legrain, 2006: 90; Rifkin, 2004: 22-39). Başka bir deyişle Avrupa’da günümüzde bir fazlalık 

ve yük gibi görülen göçmenlerin gelişi, anılan göçmenlerin kendi girişimleri sonucu değil, bizzat 

Avrupa ülkelerinin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir (Çakaş, 2018: 331-333). Dolayısıyla da 

göçmenlerin gelmeye başladığı 1960’lı yıllarda göç olayının ekonomi üzerinde olumlu bir etki 

sağladığı düşünüldüğü için Avrupa kamuoyunda, günümüzün aksine, oldukça olumlu karşılandığı 

söylenebilir (Kaya, 2016: 4, 228). Bu göç ve göçmenler hakkındaki olumlu tavır 1970’li yıllarda yavaş 

yavaş, 1980’li yıllarda ise hızla bozulmaya başladığı görülmektedir (Caldwell, 2011: 80). Bu tavır 

değişikliğinin altında ise iki önemli değişkenin olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birincisi 

Avrupa’nın küresel neoliberal eksen kayması sonucunda yaşadığı ekonomik alandaki yapısal 

değişiklikler, diğeri ise bahse konu neoliberal sistemin ortaya çıkardığı sosyolojik etkilerdir. Yukarıda 

da değinildiği gibi 1970’li yıllar geçmişin endüstriyel, fordist ve ithalat ikameli koruyucu küresel 

ekonomisinden neoliberal, post endüstriyel, post fordist ve serbest küresel ekonomiye geçiş dönemidir. 

Bu geçiş dönemi 1980’li yıllarda Birleşik Krallık’ta Thatcher ve A.B.D’de Reagan yönetimlerinin 

sosyal piyasa ekonomilerine ağır darbeler vuran ekonomi politikalarıyla da hızlanmıştır (Atikkan, 

2014: 46-47; Caldwell, 2011: 49). Bu neoliberal küresel ekonominin ve ekonomik büyüme tarzının 

nasıl işlediği yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı için burada üzerinde durulmayacaktır. Fakat önemli 

olan bu eksen kaymasının Avrupa’da çoğunluğu Müslüman olan göçmenler ve göç algısı üzerinde 

yarattığı olumsuz etkidir. Çalışmada daha önce değinildiği gibi Avrupa neoliberal eksen kayması 

öncesi endüstriyel ve fordist ekonomik sistemin şartlarına göre kısa süreli ekonomik avantaj sağlamak 

için kalıcı demografik sonuçları olan bir göç politikası izlemiştir (Caldwell, 2011: 50). Çünkü 

Avrupa’nın anılan dönemde uyguladığı göç politikası hem niceliksel hem de niteliksel olarak uzun 

vadeli şartlar dikkate alınmadan, yüksek ekonomik büyümenin ve artan refahın vermiş olduğu 

rahatlıkla sadece anılan dönemde elde edilmesi gereken faydalar dikkate alınarak yapılmıştır. Bu 

minvalde de endüstriyel bir ekonominin ihtiyaçlarına göre uygulanan göç politikası, post endüstriyel 

ve sermaye yoğun bir neoliberal ekonomiye geçişle birlikte tam bir felakete yol açmıştır (Wahl, 2015: 

100-110). 1970 öncesi dönemde göçten sağlanan geçici ekonomik faydanın Avrupalı iktidar eliti 

tarafından düşüncesizce istismar edildiği söylenebilir (Atikkan, 2014: 46-47). Başka bir deyişle 

ekonominin çarklarını elinde tutan elit kesim göçten daha fazla fayda sağlamak ve işgücü ücretlerinde 

rekabet gücünü arttırmak için siyasetin ve toplumun tahammül edebileceğinden çok daha fazla göç 

talep etmiştir (Caldwell, 2011:53).  Aynı zamanda göç yoluyla işgücü arzında yaşanan artış işçi 

sendikalarının ücret talebinin pazarlık gücünü zayıflatarak, üretimin daha karlı, esnek ve rakabetçi 

olmasını sağlamıştır (Caldwell, 2011: 54). Bu minvalde Avrupa’da 1970’li yıllarda neoliberal eksen 

kayması öncesinde uygulanan göç politikalarının Avrupa’daki ekonomik iktidar elitinin ve onun bir 

uzantısı olan siyasi iktidar elitinin kısa süreli ekonomik fayda ve çıkarları doğrultusunda planlanmış ve 

icra edildiği söylenebilir.  Bir anda bol ve ucuz işgücüne ulaşan Avrupa iktidar elitlerinin de bahse 
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konu göç uygulamasının geleceğini düşünmeden veya yeteri kadar dikkate almadan anlık ihtiyaçlar 

doğrultusunda kararlar verdikleri öne sürülebilir.  

Çalışmanın devamında söz konusu göç politikasının niteliksel hatalarına da değinilmesi yerinde 

olacaktır. Öncelikli olarak anılan dönemde yapılan göç uygulamalarında Avrupalı iktidar elitleri göçün 

insani bir yönü olduğu gerçeğini görmezlikten gelmişlerdir. Çünkü göç politikaları başlarken 

Avrupa’nın göçmen işçilerden istediği onların gelip, belli bir süre çalışmalarından sonra geri 

dönmeleriydi (Aydın, 2015: 32-33). Başka bir deyişle Avrupa ülkeleri savaş sonrası gelen göçmen 

işçilerin kalıcı göç kapsamında yerleşimlerine devam edeceklerini hayal bile etmemişler ve gelen 

göçmenleri bir süre sonra evlerine geri dönecek işgücü olarak görmüşlerdir. Bu minvalde de savaş 

sonrası ekonomilerini yeniden inşa etme amacıyla göçmenleri karlı bir tercih olarak gören Avrupa 

iktidar elitleri sadece göçün geçici faydalarına odaklanmışlar, entegrasyon, uzun dönemli politikalar ve 

kamuoyu algısı gibi birçok yönünü görmezlikten gelmişlerdir (Özerim, 2014: 20-23). Zira misafir işçi 

anlamına gelen “gasterbeiter” adı altında göçmen işçilerin kavramlaştırılması ve bu yönde üretilen 

söylemler bu niyeti kanıtlamaktadır (Adıgüzel, 2016: 98; Çam, 2014: 37). Başka bir deyişle 

Avrupa’nın onlardan beklediği koşullu bir misafirlik sürecidir (Yeğenoğlu, 2016: 182). Fakat bu 

göçmen işçilerin de bir hayat tarzı, ailesi ve sosyal ihtiyaçları olduğu gerçeği üzerinde çok fazla 

durulmamıştır. Bu gerçek bahse konu göçmen işçilerin önemli bir kısmının geri dönmeyerek, göç 

ettikleri ülkeye yerleşmleri ve ardından ailelerini yanlarına getirmeleri sonucunda Avrupalı iktidar 

elitlerinin hiç beklemediği bir anda kendisini yüzlerine vurmuştur. Başka bir deyişle Avrupalı iktidar 

elitleri işgücü çağırmışlar ama gelenlerin aynı zamanda da insan oldukları gerçekliği ile 

karşılaşmışlardır (Yeğenoğlu, 2016: 183). Diğer bir niteliksel hata da bahse konu göçmenlerin 

çoğunun vasıfsız işgücü kapsamında alınmasıdır. Çünkü 1970 öncesi ekonomik sistem, yukarıda da 

değinildiği gibi, bu tür bir göç politikasının ekonomik iktidar elitlerine avantaj sağladığı şartlara 

sahipti. Aslında daha açık bir ifade ile belirtilirse, göçmenlerden yapılması istenen işler hiçbir 

Avrupalının sunulan ücrete yapmak istemedikleri işlerdir (Caldwell, 2011: 55). Böyle bir strateji 

kapsamında alınan göçmen işçilerinde yüksek vasıflı işgücüne dayanan post endüstriyel bir küresel 

ekonomide sorun olacakları da tahmin edilebilir. Zira 1970’li yıllarda Bretton Woods sisteminin 

çökmesi sonucunda hızla neoliberal bir tarz almaya başlayan küresel ekonomik sistem, 1980’li yıllara 

gelindiğinde bu evrimini neredeyse tamamlamıştır. Bu neoliberal sistemin etkisiyle Avrupa’da vasıfsız 

işgücüne istihdam sağlayan imalat sanayisi gibi sektörler, daha fazla kar edebilmek ve rekabet 

güçlerini arttırabilmek için üretim üstlerini Avrupa’dan üçüncü dünya ülkelerine kaydırmaya 

başlayarak neoliberal eksen kaymasına uyum sağlamışlardır (Castles & Miller, 2008: 108). 

Neoliberalizmin hakim ekonomik sistem haline gelmesi de Avrupa toplumunda sanayisizleşme, artan 

üretkenlik, işsizlik ve yoksulluk gibi 1960’lı yıllarda olmayan bazı sorunları ortaya çıkarmıştır (Wahl, 

2015: 122). Lakin bu yeni ekonomik sistemde geçmişin avantaj olarak değerlendirilen vasıfsız işgücü 

artık bir dezavantaj haline gelmiştir (Caldwell, 2011: 88; Castles &Miller, 2008: 122; Wahl, 2015: 
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133). Başka bir deyişle Avrupa’nın aradığı artık vasıfsız ve ucuz işgücü değil vasıflı bilgi işçisidir 

(Drucker, 2015: 66-71). Bu minvalde 1970’li yıllardan itibaren Avrupa’da milyonlarca vasıfsız işgücü 

işsiz kalmıştır (Drucker, 2015: 72).  Bu işsizlik sorununa birde yukarıda değinildiği gibi, neoliberal 

eksen kaymasının bir sonucu olarak değerlendirilebilecek sosyal politika harcamalarının azaltılması 

eklenince bu kriz durumu daha da ciddi boyut almıştır (Drucker, 2015: 74; Dumeil & Levy, 2014: 87-

111). Göçmenler ise bu işsizler ordusu ve onlardan politik destek almayı hedefleyen aşırı sağ partilerce 

işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve sosyal politika harcamalarının kısılmasının sorumlusu olarak 

gösterilmişlerdir (Kaya, 2016: 228). Başka bir deyişle neoliberal eksen kayması nedeniyle yaşanan 

işsizlik, yoksulluk ve sosyal yardım kesintileri, Avrupa’da geçmişte olumlu bir tutum sergilenen göç 

algısının tersine dönmesine yol açmış, akabinde de göçmenlere karşı bakış açısı oldukça olumsuz bir 

yöne kaymıştır. Bu bakış açısı değişikliği de Avrupa’da İslamofobi’nin yükselişe geçmesinde önemli 

bir nedensel faktör olarak rol almıştır (Kaya, 2016: 232). Zira çalışmanın giriş bölümünde belirtildiği 

gibi Avrupa’da üretilen İslamofobik söylemin en büyük argümanlarından bazıları, “göçmenlerin 

yerlilerin elinden işlerini aldığı”, “göçmenlerin refah devletini ve sosyal yardımları sömürdüğü”  

şeklinde üretilen savlardır (Huysman, 2001: 768-769). Başka bir deyişle Avrupa’da küreselleşmenin 

kaybedenlerinin desteğini almak amacıyla başta aşırı sağ gruplar olmak üzere bir takım çıkar 

topluluklarının ürettiği söylemler aracılıyla, göç olgusunun güvenlikleştirilmesi söz konusudur 

(Özerim, 2014: 111). Bu güvenlikleştirme politikasına Avrupa’nın neoliberal iktidar elitleri de kendi 

çıkarları doğrultusunda destek vermiştir. 1990’lı yılların başında Avrupa’daki iktidar elitleri bir 

yandan, aşağıda üzerinde durulacağı gibi, Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra ortadan kalkan “dış 

düşman”  sendromunun yokluğunda kendi iktidarlarını yeniden üretebilmek için göçmenleri hedef 

alan “içimizdeki düşman” sendromunu üretmiş, diğer yandan da küresel neoliberal sistemin ve 

finansal krizlerin yoksullaştırdığı vasıfsız işgücünü oluşturan kendi ülkelerindeki kitlelerden 

iktidarlarına gelebilecek tepkiyi azaltmak için çoğunluğu Müslümanlardan oluşan göçmenleri 

işsizliğin, şiddetin, yoksulluğun ve azalan sosyal yardımların sorumlusu olarak gösteren bir söylem 

üretimine girmişlerdir (Kaya, 2016: 239). Bu minvalde de Müslümanların ve göçmenlerin sosyal 

güvenliğe ve ekonomiye bir tehdit oluşturduğu şeklindeki bir algı Avrupa toplumunda hızla yayılmaya 

başlamıştır (Kaya, 2016: 240).  Lakin 1970’li yıllardan beri Avrupa toplumlarında artık kronik 

sorunlar haline gelen işsizlik, yoksulluk ve sosyal güvensizlik gibi neoliberal ekonominin yapısal 

sorunlarını çözemeyen Avrupalı iktidar elitleri, yurttaşlarının tepkisini azaltmak ve oylarını alabilmek 

için özelde İslamofobi’yi genelde göç karşıtlığını bir siyasal araç olarak kullanmışlar, neoliberal 

sistemin yukarıda belirtilen yapısal sorunlarını çözmede kendi beceriksizliklerini gizleyerek, 

Müslüman göçmenleri bu sorunların nedeni olarak gösteren söylem ve politika üretimine 

yönelmişlerdir (Kaya, 2016: 230-240). Bu göçün ve göçmenlerin güvenlikleştirme stratejisi sadece 

politik söylemle kalmamış, Avrupalı iktidar elitleri tarafından göçü sınırlandırılan ve güvenlikleştiren 

somut uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Zira göç olgusu AB bünyesinde adalet ve içişleri 

yönetişim mekanizması içerisine alınarak adeta ulusal bir tehdit haline getirilmiş ve “dış sınırlarda 
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kontrolün arttırılması”, “göçün kontrol altına alınması” gibi başlıklar altında değerlendirilmeye 

başlanmıştır (Kaya, 2016: 230; Castles & Miller, 2008: 131). Bu minvalde özellikle 1990’lı yıllardan 

itibaren göçün sınırlandırılması ve kontrol altına alınması, hatta tamamen önlenmesi için AB 

genelinde gerek ulusal gerekse supranasyonel boyutlarda göç mevzuatlarının katılaştırıldığı da 

görülmektedir (Castles & Miller, 2008: 134). Başka bir deyişle geçmişin hoşgörülü göç söylemi ve 

politikalarından, göçün kontrol altında tutulmasına yönelik söylem ve politikalara bir geçiş söz 

konusudur (Huysman, 2001: 754). Böylesi bir güvenlikleştirme anlayışının da bir sonucu olarak 

Avrupa’da, çoğu göçmenin Müslüman olduğu göz önünde tutulursa, İslamofobi’nin artmasında önemli 

bir rol oynadığı görülmektedir (Huysman, 2001: 755; Aydın, 2015: 122-129). 

3. TARTIŞMA 

Çalışmada belirtilen burgular çerçevesinde Avrupa toplumunda artan İslamofobi’nin bağımsız 

değişkenlerinden birisinin 1970’li yıllardan itibaren global ekonomik sistemde yaşanan neoliberal 

eksen kayması olduğu ileri sürülebilir. Zira bahse konu neoliberal eksen kayması Avrupa refah devleti 

sisteminin üzerine inşa edildiği savaş sonrası korumacı ve ithalat ikameli global ekonomik yapının 

temellerini sarsarak, Avrupa toplumunda etkisini istihdam politikalarından sosyal politikalara kadar 

gösteren bir değişimi beraberinde getirmiştir. Neoliberal eksen kayması Avrupa vasıfsız ve düşük 

vasıflı işgücünü az gelişmiş ülkelerin işgücü ile rekabete zorlamıştır. Ayrıca neoliberalizmin sermaye, 

mal ve hizmetlere tanıdığı sınırsız dolaşım özgürlüğü Avrupa devletlerinin vergilendirme 

politikalarında da değişime gitmelerine yol açmış, refah devletinin uygulanmasında kaynak sıkıntısı 

yaşanmasına yol açmıştır. Söz konusu global ekonomik sistem değişikleri nedeniyle Avrupa 

toplumları ekonomik, sosyal ve siyasi bir güvensizlik ortamının içerisine girmişlerdir. Bu güvensizlik 

ortamının da Avrupa toplumlarının göç konusundaki tutumunun değişmesinde önemli bir rol oynadığı 

söylenebilir. Lakin göçmenlerin Avrupa toplumu tarafından hem vasıfsız işgücünde yaşanan işsizliğin 

hem de zayıflayan refah devletinin en önemli nedeni olarak değerlendirilmeye başladığı 

görülmektedir. Bu bakış açısının da çoğunluğu Müslüman olan göçmenlerin kapsamlı bir 

güvenlikleştirilmeye tabi tutulmasına neden olduğu düşünülmektedir. Zira bahse konu 

güvenlikleştirme sürecinin Avrupa toplumlarında kökleri Ortaçağ’a kadar dayanan İslam karşıtlığının 

ve İslamofobi’nin yeniden güçlenmesine yol açtığı söylenebilir. Fakat belirtilmesi gereken önemli 

hususlardan birisi Müslüman göçmenlerin bu sürecin bir nedeni değil mağduru oldukları gerçeğidir. 

Çünkü bahse konu göçmenler savaş sonrası Avrupa Devletlerinin bizzat kendi talepleri doğrultusunda 

göç eylemine girişmişlerdir. Anılan dönemde Avrupa Devletleri gerek İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

ortaya çıkan vasıfsız işgücü açıklarını kapatmak gerekse korumacı ekonomik sistem içerisinde küresel 

rekabet güçlerini arttırmak amacıyla göçmen işgücü ithalatına başvurmuşlardır. Kaldı ki göçmen 

işgücü de Avrupa Devletlerinin yeniden inşasında ve ekonomik gelişiminde önemli bir katkı 

sağlamıştır. Bu sürecin en önemli eksikliği ise bahse konu işgücü ithalatının Avrupa Devletlerince 

yeteri kadar dikkat edilmeden ve uzun vadeli sonuçları değerlendirilmeden yapılması hususudur. Söz 
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konusu göçmen işçiler misafir işçi mantığı ile alınmış, gerekli entegrasyon politikaları yeteri kadar 

önemsenmemiş, küresel ekonomik değişimler göz önünde bulundurulmamış ve göçün insani boyutu 

dikkatte alınmadan göçmen işçilerin bir süre sonra ülkelerine geri dönecekleri hesabına göre 

politikalar üretilmiştir. Başka bir deyişle Avrupalı iktidar elitleri 1950-1970 arasında uyguladıkları göç 

politikalarında kısa vadeli ekonomik çıkarlar için uzun vadede ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar 

yaratacak bir tutumu benimsemişlerdir. Diğer önemli bir husus da Avrupa iktidar elitlerinin neoliberal 

ekonomik eksen kaymasının yarattığı değişime uygun politikaları izleyememeleri ve zamanında yeterli 

reaksiyon gösterememeleridir. Onların bu hatasının Avrupa toplumunun neoliberalizmin yarattığı 

tahribatın etkisiyle ciddi ekonomik ve sosyal kriz ortamına girmesine yol açtığı düşünülmektedir. 

Bunun yanında söz konusu iktidar elitlerinin kendi toplumlarında gelecek tepkileri azaltmak amacıyla 

“günah keçisi” mantığı çerçevesinde ekonomik ve sosyal krizlerin nedenini çoğunluğu Müslüman olan 

göçmenlerin varlığına bağlayan bir söylem üretim mekanizmasına bağladıkları öne sürülebilir. Zira 

ekonomik alanda başlayan güvenlikleştirme söyleminin zamanla siyasi ve kültürel alanlara yayıldığı 

ve günümüzde Müslüman göçmenlerin topyekün güvenlikleştirilmeleriyle sonuçlandığı 

değerlendirilmektedir.  

4. ÖNERİLER 

Çalışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa toplumunda 1970’li yıllardan itibaren 

artan vasıfsız işgücü işsizliği ve zayıflayan refah devleti uygulamaları ile Avrupa iktidar elitlerinin 

anılan dönemden günümüze kadar geçen süreç içerisinde neoliberal ekonomik eksen kaymasına adapte 

olmak amacıyla uyguladıkları politikaların arasındaki ilişkiyi analiz eden akademik çalışmalar 

yapılması önerilmekledir. Zira söz konusu değişkenler arasındaki korelasyonu analiz eden akademik 

çalışmaların 1970’li yıllardan günümüze kadar geçen süreç içerisinde Avrupa toplumunun yaşadığı 

güvensizlik ortamının asıl nedenlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynayacağı 

değerlendirilmektedir. Önerilen diğer bir husus da küresel ekonomide yaşanan değişimlerle Avrupa 

Devletleri’nin uyguladığı göç politikaları arasındaki bağlantının gerek nedenleri gerekse sonuçları 

üzerinde duran akademik çalışmaların icra edilmesidir. Bu iki girişiminin Avrupa toplumunda kriz 

ortamının nedeni olarak söylemleştirilen Müslüman göçmenlerin yaşadığı güvenlikleştirilmenin ve 

İslamofobi’nin azalmasında önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada 11. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi özerk öğrenme, yansıtıcı düşünme ve başarı 

yönelimleri düzeylerinin incelenmesi; yansıtıcı düşünme, öğrenme/yaklaşma, öğrenme/kaçınma, 

performans/yaklaşma, performans/kaçınma değişkenlerinin öğrenme özerkliğini yordama düzeylerinin 

ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların özerk öğrenme düzeylerinin 

yüksek; İngilizce dersi yansıtıcı düşünme düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların başarı yönelim düzeylerine bakıldığında, öğrenme-yaklaşma yöneliminin 11,52 puan 

ortalaması ile en yüksek puana sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca yansıtıcı düşünme ve başarı yönelim 

değişkenlerinin birlikte özerk öğrenme puanlarındaki değişimin %82’sini açıkladığı; 

performans/kaçınma hariç diğer değişkenlerin, öğrenme özerkliğinin anlamlı yordayıcısı olduğu 

saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Özerk öğrenme, yansıtıcı düşünme, başarı yönelimleri. 

RELATIONSHIPS AMONG AUTONOMOUS LEARNING, REFLECTIVE 

THINKING, AND ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS: AN EXAMPLE OF 

ENGLISH COURSE 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine the autonomous learning, reflective thinking, and 

achievement goal orientations levels and to reveal the prediction levels of the reflective thinking, 

learning-approaching, learning-avoiding, performance-approaching and performance-avoiding 

variables for learning autonomy. According to the findings of the research it was determined that 

autonomous learning levels of the participators were high and their reflective thinking levels were 

medium. Furthermore when the levels of achievement goal orientations are held, it was determined 

that learning-approaching goal orientation had the highest point with 11,52 average point. Also 

variables of reflective thinking, achievement goal orientations are altogether explaining 82% of the 

changing in the points of autonomous learning and the variables are significant predictors of 

autonomous learning except for performance/avoiding variable. 

Keywords: Autonomous learning, reflective thinking, achievement goal orientations 
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GİRİŞ 

2020’li yıllara yaklaşırken öğrencinin merkezde yer aldığı eğitim ortamları önemini arttırarak 

korumaktadır. Bir olayı, bir sorunu öncesi ve sonrasıyla, sebep ve sonuçlarıyla derinlemesine 

irdeleyen, yansıtıcı düşünebilen, kendi öğrenmesinden sorumluluk duyan ve yönünü başarıya çevirmiş 

öğrenciler, günümüz eğitim anlayışının arzulanan ürünleridirler. Bu bağlamda özerk öğrenme, 

yansıtıcı düşünme ve başarı yönelimleri arasındaki ilişki düzeyinin tespiti, öğrencilere daha iyi 

rehberlik etmede ve nitelikli etkinlikler düzenlemede faydalı olacaktır. 

Yukarıda belirtilen ve birbiriyle bağlantılı görünen özelliklerden ilki öğrencinin kendi öğrenme 

sürecinden sorumlu olması, yani özerk öğrenme becerisidir. Öğrenciler özerk öğrenmeye ilk 

adımlarını kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarını anladıkları anda atarlar. Bu sorumluluk 

öğrenimin planlama, uygulama ve değerlendirme gibi hemen her aşamasında kendini gösterir (Little, 

2007). Öğrenmede özerklik kişilerin eğitim öğretim ortamlarında ve bu ortamlar dışında, öğrenmeleri 

ile ilgili sahip oldukları kontrol ile ilgilidir. Öğrenme konusunda öğrenen bağımsızlığını ve öğrenmeye 

istekliliği ifade eden özerk öğrenme yoluyla öğrenci öğrenmeyi kendi niteliklerine uygun hale getirir 

(Chene, 1983). Özerk öğrenme kendiliğinden gelişen bir süreçten çok, öğrencinin öğrenme ile ilgili bir 

durumda bilinçli olarak; hedef belirleme, plan yapma ve harekete geçme aşamalarında sorumluluk 

alabilmesidir. Bu öğrencinin başlattığı kasıtlı bir süreci ifade etmektedir. Öğrenme konusunda kontrol 

öğrencinin elindedir.  Littlewood (1999), özerkliği “öğrencinin, öğretmenden bağımsız bir şekilde 

öğrenme potansiyelini işletebilmesi” olarak ifade etmiştir. Bir başka deyişle öğrenci öğrenme 

konusunda kontrol sahibiyse ve bu kapasitesini harekete geçirebiliyorsa özerk öğrenme süreci 

işletilmektedir. 

Öğrenci özerkliği basamaklı bir şekilde ilerlemektedir (Nunan, 1997). Yaşam boyu öğrenmenin 

de temel gereksinimi özerk olabilmedir. Öğrenci özerkliği; kapasite, nitelik ve tutumlardan ortaya 

çıkmaktadır (Holec, 1980; Little, 1991). Dolayısıyla, özerk öğrenme her öğrencinin niteliği ile ilgili 

olarak farklı şekillerde, durumlarda ve derecelerde olabilir. Yapılan alanyazın taramasında, özerk 

öğrenmenin birçok değişken ve alan ile ilişkisinin ortaya konulduğu çalışmaların mevcut olduğu 

görülmektedir. Özerk öğrenmenin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaşanılan coğrafi bölge, yaşam boyu 

öğrenme, akademik öz-yeterlik ve akademik motivasyon gibi değişkenleri ile ilişkisinin incelendiği 

çalışmalar dikkat çekmektedir (Yurdakul, 2015; Özçelik, 2015; Sert, Adamson ve Büyüköztürk, 

2012).  

Günümüz eğitim anlayışının vurguladığı diğer bir özellik ise öğrencinin yansıtıcı düşünme 

becerisine sahip olmasıdır. Yansıtıcı düşünme, yapılandırmacı eğitim anlayışının bir amacıdır. Bu 

beceriye sahip birey süreçte aldığı yolun farkına varabilir ve sonuç olarak ortaya koyduğu ürün 

hakkında yorum yapabilecek kapasitededir (Başol ve Evin Gencel, 2013). Yansıtıcı düşünme, 

gerçekleşen durumlarla ilgili karar almada, bunlara yönelik analiz sürecini yönetebilmede, eleştirel 
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düşünme konusunda önemli bir yere sahiptir. Bunları gerçekleştirebilmek için kişide yansıtma; 

gözlem, inceleme, sorgulama özelliklerinin bulunması gerekmektedir. Yansıtıcı düşünme, öğrenilen 

bilginin, tecrübenin yeniden yapılandırılması için kişide bulunması gereken esas becerilerdendir 

(Küçükoğlu, Ozan ve Taşgın, 2016). 

Öğrencilerde yansıtıcı düşünmeyi geliştirmenin mümkün olduğuna dair çalışmalar 

bulunmaktadır (Evin Gencel ve Saracaloğlu, 2018; Bitzer, 2017; Erbil ve Kocabaş, 2015, Baş ve 

Beyhan, 2012). Bununla birlikte yapılan birçok çalışmada katılımcıların yansıtıcı düşünme 

düzeylerinin düşük düzeyde (Aydın, 2015); orta düzeyde (Ceyhan, 2014; Erdoğan ve Şengül, 2014; 

Evin Gencel ve Güzel Candan, 2014; Gedik, Akhan ve Kılıçoğlu, 2014) ve yüksek düzeyde 

(Kandemir, 2015; Alkan ve Gözel, 2012; Fırat Durdukoca ve Demir, 2012) olduğu tespit edilmiş, 

düzeyler arası farklılıklar görülmüştür. 

Çalışmada ele alınan son özellik ise öğrencilerin başarı yönelim düzeyleridir. Başarı 

yönelimleri, öğrencinin olayları ve kendi yeterliliğini nasıl yorumladığını, onlara yönelik nasıl tepkide 

bulunduğunu açıklayan ve farklı biliş, duygu ve davranış şablonlarıyla sonuçlanan bir çerçeve sağlar 

(Dweck ve Leggett, 1988). Öğrencinin öğrenmeye yönelik istek ve motivasyonu öğrenmenin 

gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. Bireyde bulunan karakteristik özellikler açısından ortama 

uyan kişiler ve rekabetçi olarak adlandırılan kişilerin performans yönelimli olduğu; ancak ortama 

uyanların kaçınma, rekabetçi bireylerin ise yaklaşma boyutunda oldukları görülmektedir (Tenowich, 

2009). Başarı yönelimlerinin zaman içerisinde değişebildiği mevcut çalışmalarda ortaya konmaktadır 

(Freyer ve Elliot, 2007; Burley, Turner ve Vitulli, 1999).  

Yaşam boyu öğrenmede anahtar yeterliklerden bir diğeri de en azından bir yabancı dilde iletişim 

kurabilmektir. Türkiye’de ilkokul ikinci sınıftan itibaren İngilizce eğitimi verilmesine rağmen hedef 

dilin yeterli düzeyde öğrenilemediğini, bu dilin etkili biçimde kullanılamadığını ortaya koyan 

çalışmalar bulunmaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin özerk öğrenme, yansıtıcı düşünme ve başarı 

yönelimi özelliklerinin İngilizce dersi kapsamında incelenmiş olması çalışmanın önemini artıracağı 

düşünülen bir diğer yöndür. Ayrıca bu çalışmadan elde edilecek bulguların İngilizce öğretim 

programlarının geliştirilmesi sürecine veri sağlayacağı düşünülmektedir. Bu gerekçeye dayanarak 

araştırmanın amacı 11. Sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi özerk öğrenme, yansıtıcı düşünme düzeyleri 

ve başarı yönelimleri arasındaki ilişkinin farklı bağımsız değişkenler açısından incelenmesidir. 

Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1. Katılımcıların özerk öğrenme düzeyleri nasıl bir dağılım göstermektedir?  

2. Katılımcıların yansıtıcı düşünme düzeyleri nasıl bir dağılım göstermektedir?  

3. Katılımcıların başarı yönelim düzeyleri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

4. Yansıtıcı düşünme, öğrenme/yaklaşma, öğrenme/kaçınma, performans/yaklaşma, 

performans/kaçınma değişkenleri öğrenme özerkliğini yordamakta mıdır? 
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1. YÖNTEM 

Bu çalışma değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması amacıyla betimsel yaklaşım ve genel 

tarama modeli içerisinde yer alan ilişkisel tarama modeli biçiminde desenlenmiştir. İlişkisel tarama 

modeli iki ve daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelidir. En az iki değişken arasında bağımsız değişkene göre gruplar 

oluşturularak bağımlı değişkene göre gruplar arasında fark olup olmadığı incelenir (Karasar, 1995: 81-

82). 

1.1. Katılımcılar 

Araştırmacılar için zaman ve işgücü açısından kolay ulaşılabilir olması sebebiyle seçilen Edirne 

ilindeki Anadolu Liselerinde öğrenim gören 11. Sınıf öğrencilerinden gönüllü olan 1110 öğrenci, 

uygun örnekleme yoluyla araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

%60’ı kız (n=666), %40’ı erkektir (n=444). 

1.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, araştırmanın amacına uygun olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen 

kişisel bilgi formu, Macaskill ve Taylor (2010) tarafından geliştirilen, Arslan ve Yurdakul (2015) 

tarafından öğrenci özerkliğini değerlendirmek amacıyla Türkçeye uyarlanan “Özerk Öğrenme Ölçeği” 

(ÖÖÖ), Kember ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen, Başol ve Evin Gencel (2013) tarafından 

Türkçeye uyarlanan “Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği” (YDDBÖ) ve Elliot ve 

Murayama (2008) tarafından geliştirilen, Arslan ve Akın (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 2x2 

Başarı Yönelimleri Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları Özerk 

Öğrenme Ölçeği için.81; Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği için .77 ; Başarı Yönelimleri 

Ölçeği için .76 olarak hesaplanmıştır. 

1.3. İşlem 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden araştırma için gerekli izin onayı alındıktan sonra, Edirne 

İlindeki tüm Anadolu Liselerinin gönüllü 11. Sınıf öğrencilerine, “Kişisel Bilgi Formu”, İngilizce 

dersi ile ilgili olarak “Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Belirleme Ölçeği”, “Özerk Öğrenme Ölçeği” ve 

“2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği” uygulanmıştır.  

1.4. Verilerin Analizi 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığını kontrol etmek için katılımcı sayısının 30’dan fazla 

olduğu durumda tercih edilen Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış ve verilerin çalışmada kullanılan 

ölçeklerden aldıkları puanlar açısından normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda veri 

analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır.  
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2. BULGULAR  

2.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin özerk öğrenme düzeyleri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

sorusuna yönelik Özerk Öğrenme Ölçeğinden aldığı ortalama ve standart sapma puanları Tablo 1’de 

sunulmuştur.  

Tablo 1: Öğrencilerin Özerk Öğrenme Ölçeğinden Aldığı Ortalama Ve Standart Sapma 

Puanları Tablosu 

Gruplar Katılımcı      

Sayısı 

       Ortalama  Standart Sapma 

 

Özerk Toplam Puan 1110 42.19 8.17 

Bağımsız Öğrenme 1110 25.25 5.20 

Ders Çalışma Alışkanlıkları 1110 16.93 4.06 

 

Tablo incelendiğinde ölçek genelinden alınan ortalama puanın 42.19 olduğu, alt boyutlardan 

elde edilenin ortalama puanların bağımsız öğrenme alt boyutu için 25.25; ders çalışma alışkanlıkları 

alt boyutu için 16.93 olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların özerk öğrenme düzeyi puanlarının yüksek 

seviyede olduğu görülmüştür.  

2.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yansıtıcı düşünme düzeyleri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

sorusuna yönelik Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeğinden aldığı ortalama ve standart 

sapma puanları Tablo 2‘de sunulmuştur. 

Tablo 2: Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeğinden Aldığı Ortalama Ve 

Standart Sapma Puanları Tablosu 

YDDBÖ Katılımcı 

Sayısı 

Ortalama  Standart Sapma 

Toplam Puan 1110 52.30 8.87 

Alışkanlık 1110 12.5 2.98 

Anlama 1110 14.34 3.00 

Yansıtma 1110 13.90 3.09 

Kritik Yansıtma 1110 11.55 3.09 
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Tablo incelendiğinde ölçek genelinden alınan ortalama puanın 52.30 olduğu, alt boyutlardan 

elde edilenin ortalama puanların alışkanlık alt boyutu için 12.5, anlama alt boyutu için 14.34, yansıtma 

13.9 ve kritik yansıtma alt boyutu için 11.55 olduğu görülmektedir.   

Katılımcıların yansıtıcı düşünme düzeyi puanlarının orta aralığının üst sınırına yakın olduğu 

görülmüştür. Alt boyutlar açısından en düşük ortalama puanın kritik yansıtma alt boyutunda olduğu 

tespit edilmiştir. 

2.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin başarı yönelim düzeyleri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

sorusuna yönelik 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeğinden aldığı ortalama ve standart sapma puanları Tablo 

3‘te sunulmuştur.  

Tablo 3: Öğrencilerin 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeğinden Aldığı Ortalama Ve Standart Sapma 

Puanları Tablosu 

Gruplar Katılımcı 

Sayısı 

   Ortalama  Standart Sapma 

Öğrenme-yaklaşma 1110 11.52 2.72 

Öğrenme-kaçınma 1110 10.03 2.43 

Performans-kaçınma 1110 10.67 2.63 

Performans-kaçınma 1110 11.48 2.95 

 

Alt ölçeklerin her birinden alınabilecek en düşük puan 3, en yüksek puan 15’tir. Tablo incelendiğinde 

öğrenme-yaklaşma başarı yöneliminin ortalamasının 11.52; standart sapmasının 2.72  olduğu 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin genel olarak yüksek düzeyde 

öğrenme-yaklaşma başarı yönelimini benimsedikleri görülmektedir. öğrenme-yaklaşma yöneliminin 

ardından en yüksek ortalama performans-kaçınma başarı yönelimine (11.48) aittir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin performans-kaçınma başarı yöneliminin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 

öğrencilerin performans-yaklaşma başarı yöneliminin alt sınıra yakın olsa da 10.67 ortalama ile 

yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Başarı yönelimlerinden öğrenme-kaçınma yöneliminin 10.03 

ortalama ile orta seviyede olduğu saptanmıştır. 

2.4. Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Yansıtıcı düşünme, öğrenme/yaklaşma, öğrenme/kaçınma, performans/yaklaşma, 

performans/kaçınma değişkenleri öğrenme özerkliğini yordamakta mıdır? sorusuna yönelik inceleme 

yapılmıştır. 
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Katılımcıların özerk öğrenme düzeylerini açıklayan değişkenler çoklu regresyon modeliyle 

incelenmiştir. Bu süreçte öncelikle normallik ve doğrusallık varsayımlarının karşılandığı, histogram ve 

artık değerlerin normallik grafikleri, saçılma diyagramı matrisi incelenmesiyle belirlenmiştir. Durbin 

Watson 1.941 olarak hesaplanmış ve otokorelasyon olmadığı sonucuna varılmıştır. Böylelikle 

regresyon koşulları sağlanmıştır.  

Regresyon analizinde enter/standart model olarak anılan tüm tahmin değişkenlerinin eş zamanlı 

olarak modele girişi tercih edilmiştir. Tablo 4’te regresyon analizi sonuçları sunulmuştur.  

Tablo 4: Regresyon Analizi Tablosu 

Değişken B Standart  

Hata 

Beta t p İkili  

r 

Kısmi  

r 

Öğrenme Özerkliği  3.304 .699 - 4.730 .000 - - 

Yansıtıcı Düşünme .051 .013 .056 4.018 .000 .382 .120 

Öğrenme/Yaklaşma .489 .048 .163 10.267 .000 .587 .295 

Öğrenme/Kaçınma 1.439 .051 .429 28.130 .000 .763 .646 

Performans/Yaklaşma 1.453 .049 .469 29.368 .000 .795 .662 

Performans/Kaçınma .053 .041 .019 1.292 .197 .427 .039 

R=.909 R2=.826       

F(5-1104)=1044.623 P=.000       

 

Yansıtıcı düşünme, öğrenme/yaklaşma, öğrenme/kaçınma, performans/yaklaşma, 

performans/kaçınma değişkenlerinin öğrenme özerkliğini ne şekilde yordadığına ilişkin yapılan çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonucunda, söz konusu değişkenler birlikte, öğrenme özerkliği ile anlamlı 

bir ilişki (R=.909; R2=.826) sergilemiştir (F(5-1104)=1044.623; p< .01). Bu beş değişken birlikte, 

özerk öğrenme puanlarındaki değişimin %82’sini açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon 

katsayılarına göre, yordayıcı değişkenlerin öğrenme özerkliği üzerindeki önem sırası; 

performans/yaklaşma (β=.469), öğrenme/kaçınma (β=.429), öğrenme/yaklaşma (β=.163),  yansıtıcı 

düşünme (β=.056) ve performans/kaçınma (β=.019)’dır. Regresyon katsayılarının anlamlılık testleri 

göz önüne alındığında performans/kaçınma (p>.05) hariç diğer değişkenlerin anlamlı yordayıcı olduğu 

görülmektedir.  
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Yordayıcı değişkenlerle öğrenme özerkliği arasındaki ilişkilere bakıldığında 

performans/yaklaşma ile r=.795 [diğer yordayıcı değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde r= .662], 

öğrenme/kaçınma ile r=.763 [diğer yordayıcı değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde r= .646], 

öğrenme/yaklaşma ile r= .587 [diğer yordayıcı değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde r=.295], 

yansıtıcı düşünme ile r= .382 [diğer yordayıcı değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde r= .120] 

düzeyinde korelasyon olduğu görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre öğrenme özerkliğini 

yordayan regresyon denklemi şu şekilde belirlenmiştir.  

Öğrenen özerkliği= (1.453xPerformans/Yaklaşma Ölçek Puanı)+ (1.439x Öğrenme/Kaçınma 

Ölçek Puanı)+ (.489xÖğrenme/Yaklaşma Ölçek Puanı)+  (.051x Yansıtıcı Düşünme Ölçek Puanı)+ 

(3.304) 

3. Tartışma ve Sonuç 

Araştırmaya katılan öğrencilerin özerk öğrenme düzeylerinin dağılımlarına bakıldığında 

katılımcıların özerk öğrenme düzeylerinin yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Yazıcı (2016) ve 

Özkal ve Demirkol (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda katılımcıların özerk öğrenme 

düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Özerkliğin öğrenme ortamındaki sorumluluğun 

paylaşılması olduğunun öğretmen ve öğrenciler tarafından kabul görmesi öğrenen özerkliğini olumlu 

etkileyecektir.  

Katılımcıların İngilizce dersi için yansıtıcı düşünme düzeylerinin dağılımlarına bakıldığında, 

ölçek genelinde alınan ortalama puanın orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun Ceyhan 

(2014), Erdoğan ve Şengül (2014), Evin Gencel ve Güzel Candan (2014), Gedik, Akhan ve Kılıçoğlu 

(2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. Sonuçlara 

bakıldığında en yüksek alt boyut puanının anlama alt boyutunda olduğu görülmektedir. Bu sonucun 

Ghanizadeh ve Jahedizadeh (2017) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla tutarlılık 

göstermektedir. Ayrıca Yamaç ve Bakır (2017) ve Şahin (2009) tarafından yapılan çalışmalarda da 

yansıtıcı düşünmenin tanımlayıcı yeteneklerini benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulardan 

farklı olarak Aydın (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada katılımcıların düşük seviyede yansıtıcı 

düşünme düzeyine sahip olduğu; Kandemir (2015), Alkan ve Gözel (2012), Fırat Durdukoca ve Demir 

(2012), Tümkaya ve Huri (2012) tarafından yapılan çalışmalarda ise katılımcıların yüksek seviyede 

yansıtıcı düşünme düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılık katılımcıların bulunduğu 

sosyo-ekonomik çevre, öğrenim düzeyi ve yaş grubu özelliklerinden kaynaklanmış olabilir.  

İngilizce derslerinde öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini harekete geçirecek ve yansıtıcı 

düşünebilmelerini sağlayacak etkinlik ve uygulamalar hayata geçirilebilir. İlköğretimden ortaöğretime 

kadar İngilizce dersi öğretim programları, yansıtıcı düşünmeyi gerektiren öğretim strateji, yöntem ve 

tekniklerini içerecek şekilde düzenlenebilir. İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme konusunda 

yeterlilikleri tespit edilip, eksiklikleri geliştirmelerine yönelik eğitici programlar uygulanabilir. 
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Yansıtıcı düşünme becerilerini içeren ders tasarımı geliştirme konusunda hizmet içi eğitim programları 

geliştirilebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin başarı yönelim düzeylerinin dağılımlarına bakıldığında en 

yüksek puanı öğrenme-yaklaşma yöneliminin aldığı; katılımcıların öğrenme-yaklaşma yönelim 

seviyesinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aynı biçimde performans-yaklaşma ve 

performans-kaçınma yönelimleri de yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğrenme-kaçınma yönelimi ise üst 

sınıra yakın olsa da orta düzeyde saptanmıştır. Altıparmak (2015), Aydın ve Yerdelen (2015) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da benzer bulgulara rastlanmaktadır. Baldwin (2001) 

gerçekleştirdiği çalışmada özellikle öğrenme yöneliminin sınav performansını etkileyen en önemli 

yönelim türü olduğunu belirtmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların aksine Aydın, 

Yalmancı ve Yel (2015) kendi çalışmalarında performans-kaçınma yöneliminin en düşük düzeyde 

olduğunu tespit etmişlerdir. Tenowich (2001) ise ortama uyan ve rekabetçi bireylerin başarı 

yönelimlerini araştırdığı çalışmasında, ortama uyan bireylerin performans-kaçınma; rekabetçi 

bireylerin ise performans-yaklaşma yönelimine sahip olduklarını tespit etmiştir. Bulgularda ortaya 

çıkan bu farklılıklar uygulana başarı yönelimleri ölçeklerinin farklı olmasından, katılımcıların sosyo-

ekonomik çevrelerinden, yaş ve öğrenim durumlarından kaynaklanıyor olabilir.  

Yansıtıcı düşünme, öğrenme-yaklaşma, öğrenme-kaçınma, performans-yaklaşma, performans-

kaçınma değişkenlerinin öğrenme özerkliğini ne düzeyde yordadığı ile ilgili yapılan incelemede 

performans-kaçınma değişkeni hariç diğer tüm değişkenlerin özerk öğrenmenin anlamlı birer 

yordayıcısı olduğu görülmüştür. En anlamlı yordayıcı değişken olarak performans-yaklaşma değişkeni 

görülmektedir. Sosyal açıdan başarılı olma, diğer bireylerin performansından daha iyi performans 

sergileme çabasında olanların daha fazla öğrenen özerkliğine sahip olacağı yorumu yapılabilir. 

Çevresine göre daha başarısız performans göstermekten kaçınanların daha az öğrenen özerkliğine 

sahip olacağı yönündeki yorum, özerk öğrenme ile ilgili yapılan alanyazın bilgisi tarafından da 

desteklenmektedir.  
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İNGİLİZCE DERSİNDE BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMINA 

İLİŞKİN BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 

Meltem ILIMAN1, İlke EVİN GENCEL2 

1İngilizce Öğretmeni, Keşan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 

2Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

ÖZET 

Çağdaş eğitim anlayışında bireylerin öğrenme şekillerine odaklanılmaktadır. Bireylerin 

öğrenme sürecinde bireysel gereksinim ve özelliklerine uygun etkinliklere katılmaları ve sorumluluk 

almaları kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için önem arz etmektedir. Nunley tarafından geliştirilen 

Basamaklı Öğretim Programı, öğrenme öğretme sürecinin baskın zekâ boyutu, öğrenme stili, 

hazırbulunuşluk düzeyi gibi bireysel özelliklerin dikkate alınarak tasarlanmasına olanak 

sağlamaktadır. Türkiye’de programlarda ilkokuldan itibaren İngilizce dersi bulunmasına rağmen 

İngilizce öğrenmede sorunlar olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Alanyazında basamaklı öğretim programının İngilizce öğrenme sürecinde uygulandığı bir eylem 

araştırmasına rastlanmamıştır. Bu bağlamda Basamaklı Öğretim Programının İngilizce öğretiminde 

alternatif bir uygulama olup olmayacağıyla ilişkili veri elde etmek amacıyla bir eylem araştırması 

yapılmasına karar verilmiştir. Katılımcı eylem araştırması desenindeki bu araştırmanın katılımcılarını 

Marmara Bölgesi’ndeki bir devlet okulunda 12. sınıfa devam eden dokuz öğrenci ve onların 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Yedi hafta boyunca Basamaklı Öğretim Programı uygulanmıştır. Veri 

çeşitlemesi sağlamak amacıyla öğrenci ve öğretmen günlükleri tutulmuş, görüntü ve ses kayıtları 

alınmış, öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşleri incelenmiştir. Veriler tümevarımcı içerik 

çözümlemesiyle, tüm veri kaynakları dikkate alınarak yorumlanmıştır. Süreç ayrıntılı olarak 

açıklanmış, görüntü kayıtlarıyla ses kayıtları muhafaza edilmiştir. Çözümlemeler neticesinde 

oluşturulan kategoriler incelendiğinde Basamaklı Öğretim Programının eğlenceli ve ilgi çekici 

olmasının yanında dili kullanma becerilerini arttırması, seçme özgürlüğü tanıması, bireysel çalışmaya 

ve grup çalışmasına imkân sağlaması yönlerinden olumlu bulunduğu gözlenmiştir. Buna ek olarak, C 

basamağı görevlerine ayrılan sürenin uzun olmasıyla, dil becerisi zayıf olan öğrenciler için A 

basamağı görevlerinin zorlayıcı olması eleştirilen durumlar arasında yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Basamaklı öğretim programı, yabancı dil olarak İngilizce, eylem araştırması 
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AN ACTION RESEARCH ON LAYERED CURRICULUM IN AN EFL CLASS  

ABSTRACT 

Contemporary educational philosophy focuses on how individuals learn. In a learning process 

that students take responsibility to afford an opportunity for permanent learning by participating in 

activities that are suitable for the individuals’ needs and characteristics. The Layered Curriculum 

developed by Nunley paves the way for teaching and learning process to be designed by considering 

individual characteristics such as readiness level, learning style, and dominant intelligence dimension. 

There is plenty of studies embarking attention on various problems in English learning, though it is 

available in curriculum even in primary school level in Turkey. But no known action research study 

has been examined that Layered Curriculum used in English Language Learning process in to the best 

knowledge of the authors. So, it was decided to make an action research in this content to gain insights 

on whether Layered Curriculum is an effective alternative way to English Language Teaching process 

or not. The participants of the study employing the participatory action research design were nine 12 th 

grade students and their English language teacher at a state school in Marmara Region in Turkey. Over 

seven weeks Layered Curriculum was applied. Students and teacher journals, audio and video 

recordings, and students’ views towards implementation were administered in order to provide 

triangulation of data. The obtained data were examined through inductive content analysis. The data 

analysis method was explained in detail by keeping audio and video recordings safe. The Layered 

Curriculum was found positive in terms of enhancing use of language skills, offering freedom of 

choice and enabling opportunities for individual and group works besides being fun and appealing. In 

addition, it has been noted that the length of the tasks for C layer was too long and the tasks of A layer 

was a bit difficult for students who have poor language learning skills. 

Keywords: The layered curriculum, EFL, action research 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca dil, insanoğlunun birbiriyle iletişim kurmasına hizmet eden en önemli araç 

olmuştur. Zihinde canlandırılan en basit bir düşüncenin aktarımı, bir duygunun yansıtılması ya da 

herhangi bir nesnenin tanımlaması en etkili biçimde dil aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir (Şahin, 

2013). Chomsky (1972)’ye göre oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan ancak en etkili iletişim 

sembolü olan dilin, bireyler arasındaki duygu ve düşünce aktarımını kolaylaştırmasının yanında 

bireyler ve toplumlar arasındaki anlaşmayı sağlamak gibi bir gücü bulunmaktadır. Toplumlar arası 

gerek sosyal gerek siyasal ilişkiler arttıkça, ulusların kendi anadilleriyle iletişim kurmaları yetersiz 

kalmış, diğer ülkelerin dillerini öğrenme ihtiyacı doğmuştur (Demirel, 2012).  
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Yabancı dil, en yaygın tanımıyla, kişilerin dünyaya geldikleri ülkede resmi olarak 

kullanılmayan fakat bir başka millete mensup kişilerle konuşup iletişime geçebilmek için öğrenilmesi 

gereken dildir (Ceyhan, 2007). Milli Eğitim Bakanlığı (2006) tarafından yayınlanan Tebliğler 

Dergisi’nde ise daha resmi bir ifadeyle tanımlanan yabancı dilin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

örgün, yaygın veya uzaktan eğitim veren resmi ve özel ilköğretim, ortaöğretim okul ya da 

kurumlarında Türkçe dışında eğitim ve öğretimi gerçekleştirilen dil olarak belirtildiği görülmektedir.  

Ülkelerin sosyal, kültürel, siyasal, bilimsel ve ekonomik ihtiyaçları, günümüz eğitim politikaları 

belirlenirken yabancı dil eğitimi konusunda alınan kararları önemli ölçüde etkilemektedir (Haznedar, 

2004). Milletler arasındaki ilişkilerin yoğun hale gelmesiyle birlikte Türkiye’de de uluslararası 

kurumlarda resmi dil olarak kabul edilen batı dillerinin öğrenilmesi zorunlu hale gelerek okulların 

öğretim programlarında yer almaya başlamıştır. Milli Eğitim sistemine bakıldığında yabancı dil 

öğretim programının, döneme hâkim olan kültür akımları doğrultusunda en çok hangi ülkeler ile 

etkileşim ve iletişim halinde bulunuluyorsa o ülkelerin dilleri çerçevesinde şekillendiği görülmektedir 

(Haznedar,2010). 

Türkiye’de geçmiş yılara oranla yabancı dil öğretimine her geçen yıl biraz daha önem verildiği 

bilinmektedir. Bu süreç, e-twinning ve AB projeleri gibi çalışmalarla Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından da desteklenmektedir. Öğrenciler bu projeler aracılığıyla birçok ülkeyi ziyaret ederek hem 

öğrendikleri yabancı dili doğal ortamında kullanma hem de farklı kültürleri yakından tanıma fırsatını 

elde etmektedirler. 

Yabancı dil öğrenmek bilgi toplumlarında olmazsa olmaz niteliklerin başında gelmektedir. 

Yukarıda sözü geçen gelişmelerin tamamı bu ifadeyi desteklemektedir. Ancak ilkokul 2. sınıftan 

itibaren yabancı dil öğretimine başlanmasına rağmen pek fazla başarı elde edilemediği de bir gerçektir. 

Hem Türkiye genelinde hem de uluslararası platformlarda gerçekleştirilen sınavlardan elde edilen 

sonuçlar bu gerçeği doğrulamaktadır. Can ve Can (2014) ilkokuldan üniversiteye kadar her kademede 

yabancı dil öğretimi yapılmasına karşın pak fazla yol kat edilememesinin nedenleri arasında en çok 

yabancı dil öğretim yöntemlerinin sorgulanması gerektiğinin üzerinde durmuşlardır. Bir yabancı dilin 

etkili bir şekilde öğrenilmesinde ilk olarak doğru yöntemi seçmek gerekmektedir. Ancak doğru tercih 

edilmiş bir yöntem tek başına elbette yeterli değildir. Eğitimin başarılı olabilmesi için öğrenci, 

öğretmen ve doğru bir biçimde düzenlenmiş sağlıklı bir öğrenme ortamının bir araya gelmesi son 

derece önemlidir (Hengirmen, 1993). Ancak sağlıklı bir öğrenme ortamı yaratabilmek için de 

bireylerin öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Doğru bir öğretme yöntemi ancak 

bireylerin öğrenme biçimleri dikkate alındığında ortaya çıkacaktır. 

Çağdaş eğitim anlayışında hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da bireyselleşme ön 

plana çıkmaya başlamış, bireyin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları dikkate alınır hale gelmiştir. Günümüz 

popüler eğitim yaklaşımlarından biri olan yapılandırmacı eğitim de yönünü öğrenciden yana çevirerek 
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öğretmeni daha çok öğrenciye rehberlik eder konumda tutmaya, öğrencinin bireysel gereksinimlerinin 

ön planda tutularak merkeze alındığı, öğrenmeden öğrencinin kendisinin sorumlu olduğu öğretim 

teknikleriyle karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda bireylerin nasıl öğrendiklerini, öğrenme 

eyleminin merkezine geçerek bilgiyi nasıl işlediklerini temele alan birçok öğrenme-öğretme modelinin 

tasarlanıp uygulamaya konulduğundan söz etmek mümkündür. Nunley tarafından geliştirilen 

Basamaklı Öğretim Programı bunlardan biridir. 

Basamaklı Öğretim Programı, süreç içinde yer alan öğrenme görevlerinin kolaydan zora doğru 

aşamalı olarak ilerlediği, her bireyin farklı şekilde öğrendiği düşüncesinden yola çıkarak hazırlanmış 

etkinlikler yelpazesinden öğrenene seçim yapma hakkı tanıyan bir programdır. Basamaklı Öğretim 

Programı, adından da anlaşılacağı gibi üç basamaktan oluşmaktadır. Bu basamaklar düzenlenirken 

Bloom Taksonomisinden yararlanılmıştır. Buna göre, C basamağında yer alan basit ve temel 

kavramların öğrenilebilmesi için hatırlama ve anlama, B basamağında yer alan daha karmaşık 

becerilerin edinilmesi için uygulama ve analiz etme, A basamağında yer alan üst düzey düşünme 

becerilerinin kazanılması için de değerlendirme ve yaratma aşamaları işe koşulmuştur. Öğrencilerden 

etkinlik çeşitliliği en fazla olan C basamağından başlamak üzere belirlenen puana ulaşarak kendilerine 

tanınan süre içerisinde görevlerini tamamlayıp bir üst aşamaya geçmeleri beklenmektedir (Evin 

Gencel ve Saracaloğlu, 2018; Nunley,2004). 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle, alan yazın incelendiğinde Türkiye’de İngilizce dersi 

öğretiminin devlet okullarında ilkokul 2. sınıftan başlamasına rağmen İngilizce öğrenmede bir takım 

sorunlar olduğunu ortaya koyan birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Ancak Basamaklı Öğretim 

Programının İngilizce öğrenme sürecinde uygulandığı herhangi bir eylem araştırmasına 

rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu araştırmadan elde edilecek bilgilerin program geliştirme alanına veri 

kaynağı oluşturarak katkıda bulunacağı, bu alanda yapılacak ileriki çalışmalara da ışık tutacağı 

düşünülmektedir. Bu düşünceye dayanarak araştırmanın amacı; eylem araştırması aracılığıyla 

Basamaklı Öğretim Programının İngilizce öğretiminde alternatif bir uygulama olup olmayacağının 

incelenmesidir.  Araştırmada “Basamaklı Öğretim Programı İngilizce öğretiminde alternatif bir yol 

olabilir mi?” sorusuna cevap aranmıştır. 

1. YÖNTEM 

Bu araştırma bir eylem araştırması olup katılımcı eylem araştırması türündedir. Katılımcı eylem 

araştırmasında çoğunlukla belli bir eğitim ortamında yeni bir uygulama denenmektedir. Amaç çok 

yönlü bir değerlendirme yaparak eğitim ortamını geliştirmek, daha sonra da elde edilen sonuçları geniş 

kitlelere yaymaktır (Kemmis, 2006).  
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1.1. Katılımcılar 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

kullanılmıştır. Araştırmacıya yakın ve kolay erişilebilir olması sebebiyle bu örnekleme tercih 

edilmiştir. Katılımcılar, Edirne ili Keşan ilçesinde bulunan bir devlet Anadolu lisesinde 12. sınıfa 

devam eden dokuz öğrenci ve İngilizce öğretmeni olan araştırmacının kendisinden oluşmaktadır. 

Araştırma daha önce de belirtildiği gibi gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple 

velilerin de öğrencilerin de yazılı izinleri alınmıştır. Araştırma 5 kız 4 erkek olmak üzere toplam 9 

öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. 

1.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğrenci günlükleri, araştırmacı günlükleri, öğrenci etkinlik örnekleri, uygulamalar 

sırasında alınan video kayıtları ile uygulama sonrasında yapılan görüşmeler esnasında alınan ses 

kayıtları olmak üzere 5 farklı veri toplama aracıyla veri elde edilmeye çalışılmıştır. 

1.3. İşlem 

Bu araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2017 

tarihinden başlamak üzere hazırlanan çalışma takvimi doğrultusunda hareket edilmiştir. 05.01.2018 

tarihinde başlatılan uygulama 12.03.2018 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihler arasında öğrencilere C 

basamağı için 2 hafta, B basamağı için 2 hafta, A basamağı için 3 hafta olmak üzere toplam 7 hafta 

süre verilmiştir.  13/14.03.2018 tarihlerinde yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak 

öğrencilerle görüşülmüştür. Görüşmeler ses kayıt yöntemiyle kayıt altına alınmıştır.  

1.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri tüm veri kaynakları dikkate alınarak tümevarımcı içerik analiziyle 

incelenmiştir. İlk olarak videolar ve ses kayıtları orijinal hallerine dokunulmadan yazılı hale 

getirilmiştir. Oluşturulan transkriptler teker teker incelenerek kodlar çıkarılmıştır. Ayrıca araştırmacı 

ve öğrenciler tarafından tutulan günlükler de incelenmiş ve buralardan elde edilen verilerden de ayrı 

ayrı kodlar çıkarılmıştır. Birbirine benzer özellik gösteren kodlar belli temalar altında toplanmıştır. 

Araştırmanın amacına yönelik olarak temalar, araştırma konusuyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

ilişkileri netleştirebilmek için ses kayıtları, video kayıtları, araştırmacı ve öğrencilere ait günlük notları 

ile etkinliklerden alıntılar yapılmıştır. Yapılan alıntılarda herhangi bir düzeltme işlemi yapılmamıştır. 

Tamamı olduğu gibi yansıtılmıştır. Uygulamayla ilgili ortaya konan tüm gerçeklikler alan yazından 

alınan bilgiler doğrultusunda anlamlandırılmaya çalışılarak yorumlanmıştır. 

5 ayrı veri toplama aracıyla veri çeşitlemesi yapılan çalışmada kategoriler kavramsal yapı 

doğrultusunda belirlenmiştir. Veri toplama araçlarının oluşturulması ve verilerin analiz edilme 

sürecinde uzman görüşüne başvurularak araştırmacının süreç içerisinde yer alan her türlü etkinlikte 
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tutarlı olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca ses ve video kayıtlarından elde edilen yazılı 

hale getirilmiş dokümanlar, araştırmacı ve katılımcılar tarafından tutulan günlükler, katılımcıların 

etkinliklerinden örnekler ve süreç boyunca alınan notlar gerektiğinde incelenebilmesi ve teyit 

edilebilmesi amacıyla araştırmacı tarafından muhafaza edilmektedir. 

2. BULGULAR 

2.1. Araştırmacı Günlüğünden Elde Edilen Verilere İlişkin Bulgular 

Araştırma sürecinin başı olan 29.12.2017 tarihinden itibaren araştırmacı tarafından tutulan 

günlükler incelenmiştir. Buna göre, Basamaklı Öğretim Programının tüm öğrenciler tarafından 

eğlenceli bulunduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda özgüvenlerinin arttığı belirtilen öğrencilerin iletişim 

becerilerinin güçlendiği, İngilizce dil kullanım becerileri ile üst düzey düşünme becerilerinin geliştiği 

izlenmiştir. Bunun yanı sıra basamak görevleri için ayrılan sürenin öğrenciler tarafından uzun 

bulunduğu belirtilmiştir.  

Elde edilen bu bilgilerin alan yazında bulunan diğer çalışmalarla da örtüştüğü görülmüştür. 

Yıldırım (2016) yaptığı araştırmada 6. sınıf matematik dersinde alan ölçme öğretiminde basamaklı 

öğretim yönteminin öğrencilerin duyuşsal ve bilişsel gelişimlerine etkisini incelemiş, geleneksel 

öğretim programına oranla Basamaklı Öğretim Programının öğrencilerin bu iki gelişim alanında daha 

etkili olduğunu gözlemlemiştir. 

Koç (2013) “İlköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde BÖP Uygulamasının Öğrencilerin 

Biliş Ötesi Farkındalıklarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi” isimli araştırmasının sonuncunda 

öğrencilerin problem çözme ve biliş ötesi farkındalık düzeylerinde olumlu yönde artış gözlemlemiştir.  

Miller ve Tratch (2011) ise 4. sınıf öğrencileri için kısa bir öyküden hareketle BÖP kullanarak 

hazırladıkları 3 farklı ders planıyla Kanada tarihini ele aldıkları çalışmanın sonunda öğrencilerin bir 

olayı ele alırken değişik açılardan bakabilme becerisi kazandıklarını gözlemlemişlerdir. Buradan 

hareketle eleştirel düşünme becerilerinin geliştiğini vurgulamışlardır. 

2.2. Öğrenci Günlüklerinden Elde Edilen Verilere İlişkin Bulgular 

Uygulama süreci boyunca katılımcılardan da günlük tutmaları istenmiştir. Günlükler 

incelendiğinde elde edilen verilere göre katılımcıların tamamının uygulama sürecinden keyif aldığı 

görülmüştür. Süreç içerisinde özgüvenlerinin arttığını, birbirleriyle olan iletişimlerinin kuvvetlendiğini 

ifade etmişlerdir. Programın oldukça merak uyandırıcı olduğu, öğrencilere görevleri seçme özgürlüğü 

tanıdığı, kalıcı öğrenme sağladığı, bu sayede de öğrencilerin öğrenmeye olan güdülenmelerinin arttığı 

öğrencilerin ifadelerinde yer almıştır.  

Alan yazında benzer sonuçların elde edildiği çalışmalara rastlamak mümkündür. Gencel ve 

Saracaloğlu (2018) ÇOMÜ Türkçe Öğretmenliği anabilim dalında “Ölçme ve Değerlendirme” dersini 
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alan 74 öğrenci ile gerçekleştirdikleri “Basamaklı Öğretim Programının Öğretmen Adaylarının 

Yansıtıcı Düşünme ve Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerine Etkisi” isimli 

çalışmalarında Basamaklı Öğretim Programının öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme ve öz 

yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerini olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir. 

Gün (2013) ise “Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme-Öğretme Sürecine Basamaklı Öğretim 

Programının Yansımaları” isimli araştırmasında sosyal bilgiler dersine karşı olan güdülenmelerinin ve 

katılımlarının artmış olduğunu gözlemlemiştir.  

2.3. Uygulama Esnasında Alınan Video Kayıtlarından Elde Edilen Verilere İlişkin Bulgular 

Uygulama sürecinde 4 saat 12 dakikalık video kaydı yapılmıştır. Yazılı hale getirilen video 

kayıtlarından elde edilen verilere göre öğrencilerin etkinliklerin çeşitli olmasından memnun oldukları, 

sözlü savunmalar sayesinde konuşma becerilerinin geliştiği, özgüvenlerinin arttığı ve yöntemi 

eğlenceli buldukları gözlenmiştir. 

Öner (2012), araştırmasında çoklu zekâ kuramıyla desteklenmiş Basamaklı Öğretim 

Programının sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve kalıcılığa etkileri 

üzerinde durmuş ve bu programın geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğunu gözlemlemiştir. 

2.4. Etkinliklerden Elde Edilen Verilere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan 9 katılımcıdan toplamda 112 görev elde edilmiştir. Buna göre, A 

basamağına yaklaştıkça katılımcıların kullandıkları kelimelerdeki çeşitliliğin arttığı ve kendilerini daha 

iyi ifade ettikleri gözlenmiştir.  

Durusoy (2012) Basamaklı Öğretim Programını drama yöntemiyle bir araya getirerek ünite 

bazında bilginin kalıcılığı ve öğrenci erişisi üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışmış ve olumlu sonuç 

elde etmiştir. 

2.5. Görüşmelerde Alınan Ses Kayıtlarına İlişkin Bulgular 

Uygulama bitiminde katılımcılarla görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiştir. Görüşmelerin tamamının ses kaydı alınmıştır. Buna 

göre Basamaklı Öğretim Programının; zorluk seviyesinin aşamalı olarak artması, öğrenilen dilbilgisi 

yapısının yoğun olarak kullanılmasına imkân sağladığından öğrenmenin kalıcı olması, merak 

uyandırıcı olması gibi yönlerden olumlu bulunduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra A basamağında yer 

alan görevlerin İngilizce dil becerisi zayıf olan öğrenciler için zorlayıcı olduğu eleştirilen durumlar 

olarak dikkat çekmiştir. Beckham’ın (2010), ekonomi ve siyaset bilimi dersi alan 11. ve 12.  sınıf 

öğrencilerinin Basamaklı Öğretim Programına yönelik algılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği 

anket çalışması bu bilgiyi doğrulamaktadır. Anket sonuçlarına göre araştırmacı, öğrencilerin yaklaşık 

%50’sinin Basamaklı Öğretim Programını zorlayıcı bulduğunu, buna karşılık büyük bir çoğunluğunun 
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bu yöntemin kullanıldığı derslerde geleneksel yöntemin kullanıldığı derslere oranla daha yüksek notlar 

aldıklarını ifade ettiklerini belirtmiştir.  

Görüşmelerde bir katılımcı B basamağındaki etkinliklerin tamamının yapılabileceğini, başka bir 

katılımcı ise teknolojiden daha fazla yararlanılarak zamandan tasarruf edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak öğrencilerin Basamaklı Öğretim Programına ilişkin görüşlerini 

olumlu, olumsuz ve geliştirilebilir yönler olarak üç kategoriye ayırmak mümkündür.  

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Basamaklı Öğretim Programının İngilizce öğretiminde alternatif bir uygulama olup 

olmayacağının incelenmeye çalışıldığı bu araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmanın sonunda süreç boyunca gerek bireysel gerek grupla yapılan çalışmaların 

öğrencilerin elde ettikleri bilginin kalıcı hale gelmesinde olumlu katkısı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Basamaklarda yer alan görevlerin zorluk bakımından aşama aşama ilerlemesinin bilginin kalıcılığında 

etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu aşamalılık öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına da 

yardımcı olmuştur. 

Basamaklardaki görevlerin yanlarında bulunan puanlar sayesinde öğrencinin kendisi hakkındaki 

gelişimi bizzat takip edebilme imkânının olması programın merak uyandırıcı bir özelliği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, her basamakta ne kadar engel aşabileceğini sorgulayan ve merak 

eden öğrencilerin program aracılığıyla başarıya güdülendikleri söylenebilir.  

Basamaklı Öğretim Programının öğrenenlere kendi hızında öğrenme imkânı sağladığı 

görülmektedir. Ancak basamaklardaki görevlerin tamamlanması için öğrencilere tanınan süreyle ilgili 

olarak sözlü savunma ve grup çalışmalarında öğrencilerin görevleri tamamlama süreleriyle ilgili 

birbirlerine uyarılarda bulundukları görülmüştür. Buradan hareketle, programın öğrencilerdeki 

sorumluluk bilincini arttırdığı sonucuna varılabilir. 

Özellikle grup çalışmalarında birbirlerini daha iyi tanıdıkları, hem kendilerinde hem de 

arkadaşlarında daha önce fark etmedikleri yönleri keşfettikleri öğrenciler tarafından sıkça dile 

getirilmiştir. Bu sebeple, öğrencilerin empati becerisinin geliştiği söylenebilir.  

Son basamakta öğrencilerin ortaya koyduğu ürünün özgün bir ürün olması yaratıcı düşünme 

becerilerinin geliştiğini göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin birkaçı A basamağının zorlayıcı olduğunu 

ancak İngilizce dil becerilerinin yeterli düzeyde olmadığını düşünmelerine rağmen bu basamaktaki 

görevleri başarabildiklerini ifade etmiştir. Bu da üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine katkı 

sağladığının bir göstergesidir. 
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Uygulama esnasında öğrencilerin hareket halinde oldukları gözlenmiştir. Etkinlikleri yerine 

getirirken birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları ve yaptıklarını birbirleriyle paylaşmaları göz 

önünde bulundurulduğunda bu hareketlenmelerin uygulama sürecine olumlu katkıda bulunduğu 

söylenebilir.  

Bu sonuçlardan yola çıkılarak geliştirilen öneriler aşağıda sunulmuştur. 

- Bu araştırmada Basamaklı Öğretim Programı, tek başına bir öğretim yaklaşımı olarak ele 

alınmış ve uygulanmıştır. Alan yazında farklı yaklaşımlarla bir arada kullanılarak etkisini belirlemeye 

yönelik çalışmalara rastlanmıştır. Ancak konuyla ilgili herhangi bir eylem araştırmasına 

rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu programın nicel verilerle desteklenecek eylem araştırmalarında 

kullanılabileceği düşünülmektedir. 

- Alan yazında Basamaklı Öğretim Programının daha çok sayısal derslerde kullanıldığı 

görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen veriler de yöntemin fizik, kimya, biyoloji ve 

matematik gibi derslerde kullanımına uygun olduğu yönündedir. Bu nedenle, farklı kademedeki 

İngilizce derslerinde ya da sözel ağırlıklı derslerde de uygulanabileceği düşünülmektedir 

- Araştırmada uygulamanın az sayıda katılımcıyla yürütülmesinin araştırma sonunda olumlu 

sonuçlar almada etkili olduğu düşünülmektedir. Kalabalık mevcutlu sınıflarda bu türden 

uygulamaların etkilerine yönelik araştırmaların da yapılabileceği düşünülmektedir. Basamaklı Öğretim 

Programının öğrenci merkezli bir yöntem olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğrenci merkezli 

ortamlar oluşturarak kalıcı öğrenmeler sağlayabilmek, öğrencilere üst düzey düşünme becerisi 

kazandırabilmek ve verimliliği arttırmak adına çok kalabalık olan sınıf mevcutlarının azaltılmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. 

- Bu araştırmada yapılan uygulama program geliştirme alanına veri kaynağı sağlamıştır. Öğrenci 

merkezli olan bu uygulamanın sürece ve öğrenciye kattıkları ortadadır. Alan yazında yapılan taramalar 

sonucunda elde edilen bilgiler de bu durumu desteklemektedir.  Bu sebeple, bu araştırmanın öğrenciyi 

merkeze alan farklı öğretim tasarımları geliştirmede kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN MATEMATİK KAYGISI VE 

MATEMATİK MOTİVASYONUNA ETKİSİ
*
 

Gamze BORLAT1, İlke EVİN GENCEL2 

(Millî Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni; ÇOMÜ, Eğitim Fakültesi) 

ÖZET 

Bu araştırmada ilkokul 4.sınıf Matematik dersinin öğrenme alanlarından olan “Sayılar” alt 

öğrenme alanlarından olan “Kesirler” konusunun öğretiminde kullanılan yaratıcı drama yönteminin, 

öğrencilerin matematik kaygısına ve motivasyonuna olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Deneme öncesi modellerden tek grup ön test-son test desenindeki çalışmada veriler, İlköğretim 

Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği ile İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi 

Motivasyon Ölçeğiyle toplanmıştır. Ayrıca bulguların yorumlanması aşamasında yarı yapılandırılmış 

görüşme ve araştırmacı gözlemlerinden elde edilen verilerden de yararlanılmıştır. Çalışmada, yaratıcı 

dramanın matematik kaygısını düşürdüğü, matematik motivasyonunu artırdığı bulunmuş, görüşme ve 

gözlem verilerinin de bu bulguları desteklediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, matematik kaygısı, matematik motivasyonu. 

 

THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON MATH ANXIETY AND 

MATH MOTIVATION 

ABSTRACT 

In this research, it was aimed to investigate the effects of creative drama method in teaching of 

"Fractions" which constitutes the sub-learning area of the "Numbers" theme, which is one of the 

learning areas of the 4th grade primary school Mathematics course, on the students' math anxiety and 

motivation. One group pre-test post-test pre-experimental design was used. The data were collected 

through Math Anxiety Scale for Primary School Students and Math Motivation Scale for 3rd and 4th 

Grade Students. Besides, interview and observations records were used to interpret findings of the 

research. According to results, it can be concluded that the creative drama method had an important 

role in increasing the level of math motivation and in reducing math anxiety.  

Keywords: Creative drama, math anxiety, math motivation. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisiyle bireylerden beklenen niteliklerde değişiklik olmuştur. Modernleşen 

çağda bilgiyi hazır olarak edinen, ezbere yönelen, tüketen tek tip bireyler yerine çok yönlü düşünme 

becerilerine sahip, problem çözme çözebilen, yaratıcı ve üretken bireylerin yetişmesi 

hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olmak isteyen 

toplumlar, bireyleri bu doğrultuda eğitmek durumunda olup, süreçte üst düzey becerilerin küçük 

yaşlarda edinilmesini sağlayacak modern yöntem ve tekniklere yer vermelidir. Bireyleri düşünmeye 

yönlendiren, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen derslerin başında matematik gelmektedir.  

Küçük yaşta edinilen yaşantıların ileriki dönemlere yansıdığı gerçeği, ilkokul kademesinde 

matematik öğretiminin önemini artırmaktadır. Söz konusu dönemde bireyi öğrenme sürecinde aktif 

kılan, eğlenirken öğrenme olanağı sağlayan ve akıl yürütme becerilerini destekleyen yöntem ve 

tekniklerin kullanılması, matematik dersine yönelik olumlu duyuşsal özelliklerin edinilmesinde etkili 

olacaktır. Matematik dersinin eğitim ve bilim dünyasındaki yeri tartışılmaz bir gerçek olmasına 

rağmen Türkiye’de matematik alanındaki başarı düzeyinin ortalamanın altında kaldığı, öğrencilerin 

ilköğretimin ilk basamağından itibaren matematik dersine karşı olumsuz tutum ve algı içerisinde 

oldukları, matematik kaygısının yoğun bir şekilde yaşandığını gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır 

(Aktan ve Tezci, 2013; Balantekin ve Oksal, 2014; Özsoy, 2003). Boz (2008) tarafından yapılan 

çalışmada, doğasına uygun bir şekilde öğretildiğinde ve ezberden uzaklaştırıldığında matematiğin 

“zor” olarak nitelendirilmeyeceği aksine zevkli bir bilim dalı olarak görüleceği ifade edilmektedir. 

Ayrıca küçük yaş gruplarında matematik öğretiminin oyun ve etkinlik temelli olmasının öğrencilerin 

matematiğe yönelik olumlu duyuşsal özellikler geliştirmesinde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Tatar 

ve Dikici (2008) de, Türkiye’de matematik dersinde yaşanan zorlukların temel sebeplerinin matematik 

öğretiminde etkili yöntem ve tekniklerin kullanılmaması, öğrencilerin bireysel özelliklerinin göz 

önüne alınmaması, yeterince somutlaştırma yapılmaması olarak sıralamaktadır. 

Uzun yıllar geleneksel eğitim anlayışı ile gerçekleşen matematik öğretimi, sorunların 

giderilmesinde etkili olmadığı gibi sorunların şiddetini de artırmıştır.  Etkili ve verimli öğrenmelere 

olanak vermeyen bir yöntemle gerçekleşen matematik dersinde başarı sağlanamamaktadır. Ayrıca 

ezberin gerçekleşmesi için sıkça başvurulan tekrar yöntemi bireye bıkkınlık vermekte, derse karşı 

olumsuz tutum ve algı oluşmasında etkili olmaktadır. Kısacası geleneksel yöntemlerle akademik başarı 

gösteremeyen öğrenciler, duyuşsal anlamda da zarar görmektedir (Toluk ve Olkun, 2003). Türkiye’nin 

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarının yorumlanmasında da matematiğe 

yönelik duyuşsal özelliklerin olumlu olmadığı vurgulanmaktadır (Yıldırım, 2011).  

Matematik başarısının ilişkili olduğu duyuşsal faktörleri inceleyen araştırmalarda matematik 

motivasyonu ve kaygısının öne çıktığı görülmektedir. Öğrenme ve başarıda etkili olan bu duyusal 

özelliklerin olumlu yönde değişim göstermesinde, derslerde eğitsel oyun ve materyal kullanımı ile 
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öğrencilerin süreçte etkin olmasının önemli olduğunu ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır (Kılıç ve 

Özdaş, 2010) Yaratıcı dramanın; söz konusu özelliklere uygun bir öğrenme ortamı sağlamaya olanaklı 

olması, matematik dersine yönelik olumlu duyuşsal özellikler geliştirmede alternatif olabileceğini 

düşündürmektedir. Günümüzde öğrenci seçme sınavlarının geleceğe yön verme gerçeği, velilerin ve 

eğitim dünyasının sınav odaklı başarıyı önemsemesine yol açmaktadır. Bilişsel öğrenmelerin öne 

çıktığı, öğrenme sürecinde duyuşsal kazanımların zaman zaman göz ardı edildiği, süreçten çok ürüne 

odaklanıldığını söylemek mümkündür.  Yaratıcı drama; hiçbir öğrenme alanı ihmal edilmeden, 

eğlenme ile öğrenme kavramları birbirinden ayrı tutulmadan kalıcı ve etkili öğrenmelerin oluşmasına 

imkân vermektedir. 

Yaratıcı drama; öğrencilerin sorun çözme becerisini geliştirme, bilişsel kazanımların yanı sıra 

duyuşsal kazanımlar da edindirerek donanımlı, yetkin, sosyal ve değer yargıları gelişmiş bireyler 

yetiştirme hedefindedir (Adıgüzel, 2015; Erdoğan, 2008). Alanyazında,, matematik dersinde kullanılan 

yaratıcı dramanın duyuşsal faktörler üzerinde olumlu yönde etkisi olduğunu bulgulayan çalışmalar 

mevcuttur. Yaratıcı drama yöntemi, matematik kaygısının giderilmesinde (Özsoy ve Yüksel; 2007), 

matematik dersine yönelik olumlu tutum geliştirilmesinde, etkili iletişim becerilerinin ve gruba aidiyet 

duygusunun geliştirilmesinde (Karakaya; 2007), olumlu benlik algısının geliştirilmesinde, derse 

yönelik ilginin artırılmasında (Öztürk, Akkan, Kaplan ve Oktay, 2016) etkilidir. 

Bu araştırmada; yaratıcı drama yönteminin matematik kaygısı ve motivasyonu üzerindeki 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla cevap aranan sorular aşağıdaki gibidir.  

1. Yaratıcı Drama uygulamalarının katılımcıların matematik kaygısı üzerinde anlamlı etkisi 

var mıdır? 

2. Yaratıcı Drama uygulamalarının katılımcıların matematik motivasyonu üzerinde anlamlı 

etkisi var mıdır? 

3. Katılımcıların uygulama öncesi ve sonrası görüşleri nasıldır? 

1. YÖNTEM 

Araştırmada, deneme öncesi modellerden tek grup öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Tek grup 

ön test-son test deseninin iç geçerliği nispeten düşük olsa da bir konunun, durumun daha 

derinlemesine araştırmaya değer olup olmadığını belirlemede ya da belirli bir uygulamanın bir grup 

üzerindeki etkisini ortaya koymada bu model sıklıkla kullanılmakta ve ekonomik bir desen olarak 

alanda nitelendirilmektedir (Evin Gencel ve Özdeş, 2017). Desenin sınırlılığını giderebilmek amacıyla 

öğrencilerle görüşme yapılarak bulguların yorumlanması aşamasında nitel verilerden de 

yararlanılmıştır. 

Çalışma, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izin doğrultusunda Çanakkale İli 

Bayramiç İlçesi’ndeki bir devlet okulunda 4. sınıfta öğrenim gören, 7 kız 11 erkekten oluşan 18 kişilik 
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bir sınıfta yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama aşaması tüm sınıf öğrencilerini kapsarken, 

yapılandırılmamış görüşmelerde rastgele seçilen 3 kız 4 erkek öğrenci olmak üzere 7 öğrenciye yer 

verilmiştir. Uygulama, “Sayılar” öğrenme alanının “Kesirler” alt öğrenme alanına ait kazanımlarıyla 

sınırlandırılmıştır. 

Araştırmada veriler, Bindak (2005) tarafından geliştirilen İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik 

Kaygı Ölçeği ile Balantekin ve Oksal (2014)’ın geliştirdiği İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin 

Matematik Dersi Motivasyon Ölçeğiyle toplanmıştır. Kaygı ölçeği, 10 madde ve tek boyuttan 

oluşmaktadır. 5’li likert tipindeki ölçekte 9 olumlu 1 olumsuz ifade bulunmaktadır. Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı .84 olan ölçekten elde edilen ortalama puanın yüksek olması matematik kaygısının 

yüksek olduğunu göstermektedir. Motivasyon ölçeği, Likert tipi 14 maddeden dışsal motivasyon, içsel 

motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı .91’dir. Bu ölçeklerin yanı sıra yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin Matematik kaygısı ve 

motivasyonu üzerindeki etkilerini incelemek için uygulama öncesi ve sonrası öğrencilerle görüşme 

yapılmış ve araştırmacı tarafından çeşitli gözlem notları tutulmuştur. Böylelikle araştırmada kullanılan 

deneme öncesi desenin zayıflığı da giderilmeye çalışılmıştır.  

Görüşme sorularının belirlenmesi için öncelikle alan taraması yapılmış, soruların kendi içinde 

bir bütünlük oluşturmasına, soruların çok boyutlu olmamasına dikkat edilmiş, soruların anlaşılır ve 

yalın olmasına özen gösterilmiştir. Hazırlanan sorular eğitim bilimleri alanında iki uzman görüşüne 

göre gözden geçirilmiş, düzenlemeler yapılmıştır. Ön görüşmeler doğrultusunda uzman görüşüyle 

beraber son halini alan yarı yapılandırılmış görüşme formu 5 soru üzerinde şekillenmiştir. 

Araştırmacılar tarafından sürece ilişkin gözlem notları da tutulmuştur. Nicel verilerin, nitel verilerle 

desteklenip desteklenmediği incelenmiştir. Gözlem notları tutulurken yorum katılmamaya özen 

gösterilmiş, hangi boyutların gözlemleneceği genel olarak önceden belirlenmiş, gözlemlenen durumlar 

hemen kayıt altına alınmış, kayıt altına alınan gözlem notları detaylandırılmaya çalışılmıştır. Süreç 

boyunca “araştırmada bütüncül olma” ilkesine uyulmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Sürece ait tüm aşamalar detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Görüşme ve gözlem verilerinin teyit 

edilebilirliği için alınan her tür not ve kayıt muhafaza edilmiştir. İnandırıcılığın sağlanması için 

öğrencilerin ifadeleri ve araştırmacının gözlem notları değiştirilmeden doğrudan alıntılarla 

gösterilmiştir.  

Araştırmada ele alınacak öğrenme alanı ve konuya ait kazanımlar belirlenmiş, belirtke tablosu 

oluşturularak bu doğrultuda yaratıcı drama uygulamaları planlanmıştır. Denel işlemlere ilişkin 

açıklamalar Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Denel İşlemler 

 Süre Konu Uygulamada Kullanılan Teknik 

1. Hafta 3 Ders 

saati 

Kesirler Doğaçlama, dedikodu halkası, Kukla ve Maske 

Yapımı 

2. Hafta 3 Ders 

Saati 

Kesirler Öğretmenin rol de olması, rol oynama Rol 

içinde yazma, rol kartı, iç ses, dış ses, sevgili 

günlük 

3. Hafta 3 Ders 

Saati 

Kesirlerde İşlemler Dans drama, Donuk imge, Anlatı Tekniği, 

Fragman 

4. Hafta 3 Ders 

Saati 

Kesirlerde İşlemler Sıcak Sandalye, Rol değiştirme, Yaratıcı Drama 

İle Uyarlanmış İstasyon Tekniği 

5. Hafta 4 Ders 

Saati 

Kesirlerde İşlemler 

(Problemler) 

Rol kartları, Yarım kalmış materyal, Buz dağı 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, denel işlemler beş hafta sürmüştür. Hazırlanan planlar yaratıcı drama 

lideri uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Araştırma öncesinde öğrenci ve velilere 

bilgilendirme mektubu gönderilmiş, gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca kurum çalışanları da araştırmanın 

konusu, amacı ve süreci konusunda bilgilendirilmiştir.  

2. BULGULAR 

Araştırmanın ilk sorusu “Yaratıcı Drama uygulamalarının katılımcıların matematik kaygısı 

üzerinde anlamlı etkisi var mıdır?” olarak belirlenmiştir. Veriler Wilcoxon işaretli sıralar testi ile 

incelenmiş, sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Matematik Kaygısı Ölçeği Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son Test-Ön Test N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

z      p 

      

Negatif Sıralar 18 9.50 171.00 -3.727      .000* 

Pozitif Sıralar 0 .00 .00                                   12.00 28.00 

Fark Olmayan 0     
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Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin matematik kaygı puanlarındaki değişim istatistiksel 

açıdan anlamlıdır (z=3.727, p<.05). Fark puanlarının negatif sıralar lehine olması, yaratıcı dramanın 

matematik kaygısı üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir. Araştırmanın ikinci sorusu; 

“Yaratıcı Drama uygulamalarının katılımcıların matematik motivasyonu üzerinde anlamlı etkisi var 

mıdır?” biçiminde belirlenmiştir. Öntest ve sontest puan ortalamaları arasında gözlenen farklılıkların 

istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı Wilcoxon işaretli sıralar testi ile incelenmiş, sonuçlar Tablo 

3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Matematik Motivasyonu Ölçeği Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

Sonuçları 

Son Test-Ön Test N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

z     P 

Dışsal Motivasyon  

Negatif 

Sıralar 

             4 4.13 16.50 -2.670 .008* 

Pozitif 

Sıralar 

           12 9.96 119.50                                  

Fark 

Olmayan 

            2     

Toplam           18     

Motivasyonsuzluk 

Negatif 

Sıralar 

              2 3.75 7.50 -3.136 .002* 

Pozitif 

Sıralar 

            14 9.18 128.50                              

Fark 

Olmayan 

             2     

Toplam            18     

İçsel Motivasyon 

Negatif 

Sıralar 

              5 4.60 23.00 -2.728 .006* 

Pozitif             13 11.38 148.00                              
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Sıralar 

Fark 

Olmayan 

             0     

Toplam             18     

      

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin matematik motivasyonu ölçeği ön-son test puanları, her 

alt boyut için anlamlı farklılık göstermiştir. Dışsal motivasyon alt boyutu için z=-2.670 (p<.05),  

motivasyonsuzluk alt boyutu z= -3.136, (p<.05), içsel motivasyon için z= -2.36 (p<.05) 

hesaplanmıştır.  

Nicel bulguların yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla öğrencilerle uygulama öncesi ve 

sonrasında görüşme yapılmıştır. Bu sayede araştırmanın üçüncü alt problemine ait bulgulara 

ulaşılmıştır. 

Uygulama öncesinde elde edilen öğrenci ifadeleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir.  

“ Matematik dersinde tahtaya kalkacağım zamanlar, kalbim deli gibi atıyor.”, “Matematik dersinde 

ayağa kalkınca ayaklarım titriyor.”, “Evde ödevlerimi tek başıma yaparken en çok matematik 

dersinde zorlanıyorum.”, ”Ben çok da iyi sayılmam bu derste.”, “Saçma geliyor, bazı konular 

haricinde matematikte öğrendiğimiz şeyler işe yaramıyor ve çok ezber var ben hep onları 

unutuyorum.”, “Ne yaparsam yapayım, yüksek not alamıyorum ve dinlediklerimi hatırlamıyorum.”, 

“Babam matematik sınavlarda çok önemli bir ders dedi bana. Normalde bence o kadar da işe 

yaramıyor.”, “Annem her gün soruyor kalktın mı tahtaya diye, benim hiç kalkasım gelmiyor.”, 

“Matematik dersi nasıl olmalı mı, bari bazı günler olmamalı !” 

Uygulama öncesinde, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin bile matematik dersine 

yönelik olumsuz algıları ve korkuları olduğu görülmüştür.  Öğrencilerin derse katılım, derse isteklilik 

düzeylerinin de düşük olduğunu ifadeler doğrultusundan söylemek mümkündür. Ayrıca, oluşan bu 

durumda çevre baskısı faktörünün etkili olduğu da öğrenci görüşlerinden anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 

matematik dersine karşı yetersizlik duygusu ile beraber çaresizlik duygusunu yaşamalarında çevre 

baskısının ve ebeveyn tutumunun etkili olduğu görülmektedir.  

Uygulama sonrasında elde edilen öğrenci ifadeleri ise şu şekildedir: 

“Normalde tahtaya kalmak istemem ama bu oyunlarda oynamak istiyorum”,“Keşke hiç sınav 

olmazsak hep böyle etkinlikler yapsak. Hatta diğer derslerde de böyle yapsak harika olur, eve gitmek 

istemem herhalde.”, “Matematik dersi yaptığımız gibi olmalı, sınav olmamalı, oyun olmalı, yarışma 

olmalı, dışarda yapılmalı, müzikli olmalı.”, “Tekrar tekrar oynamak istiyorum. Sıra bana çok geç 
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geliyor. Matematik dersi, hep oyunlu yarışmalı olsun. Tiyatrolu olsun. Hatta sahneye çıkıp yapalım 

yaptıklarımızı.”, “Keşke problemlerin hepsini böyle işleseniz. Hiç anlamıyorum hemen bitiyor 

oyunlar. Sıra bana tekrar gelsin diye heyecanla bekliyorum”,“Keşke tüm konuları böyle işleseydik 

oyunlarla, canlandırmalarla.”, “Arkadaşlarıma grup çalışmalarında yapamadıklarında daha çok 

yardımcı olabiliyorum. Artık çok kavga etmiyoruz.” 

Uygulama sonrası öğrenci ifadeleri, nicel bulguları destekler niteliktedir. Başarmaya olan inanç, 

özgüven duygusu, hatırlama düzeyi, derse katılım isteklilik düzeyi gibi değişkenlerin de olumlu yönde 

etkilenmiş olduğu ifadelerden anlaşılmaktadır. Öğrencilerin matematik dersinde kullanılan yaratıcı 

drama uygulamalarından memnun kaldıklarını, devamının sağlanması konusunda beklenti içinde 

olduklarını söylemek mümkündür. Bunun yanında “öğretmenin role girmesi” tekniğinin 

kullanılmasının; sürece dikkatin çekilmesinde ve öğrencilerin çekimserliklerinden sıyrılmalarında 

oldukça etkili olduğu söylenebilir.  

Araştırma süresince velilerin büyük çoğunluğunun sürece destek verdikleri ancak bazı ailelerin 

sürecin başında yapılan uygulamaları anlamlandıramadıkları, yöntemin verimliliği hakkında 

endişelerinin bulunduğu gözlenmiştir. Sürecin ilerleyen aşamalarında, bu velilerin öğrencilerdeki 

bilişsel ve duyuşsal alandaki gelişmeleri fark ettikleri, velilerden yönteme dair memnuniyet belirten 

dönütler gelmiştir. Yaratıcı drama temelli düzenlenen ders planlarının müzik ve görsel sanatlar 

dersiyle ilişkilendirilmesinin ve çeşitli materyallerin kullanılmasının öğrencilerin derse karşı 

güdülenmesinde, kalıcı ve etkili öğrenmelerin oluşmasında, eğlenerek öğrenme imkânının öğrenciye 

sunulmasında etkili olduğu araştırmacı gözlemlerinde yer almaktadır. Bahçede yapılan uygulama ve 

etkinliklere öğrencilerin gösterdikleri katılım, ilgi ve isteklilik düzeyinin sınıf içinde yapılan uygulama 

ve etkinliklere göre daha üst düzeyde seyrettiği araştırmacılar tarafından gözlemlenmiş olup, 

öğrencilerin boş zamanlarında atık malzemelerden çeşitli maskeler yaparak oyun süreci içerisinde 

kesirlerle ilgili küçük canlandırmalarda bulundukları, canlandırmalarını diğer sınıflarda sunmak için 

istekli oldukları gözlemci notları arasında yer almaktadır. 

Genel olarak bulgulara bakıldığında nicel ve nitel verilerin birbirini desteklediği görülmektedir. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada yaratıcı drama uygulamalarının katılımcıların matematik kaygısı üzerindeki 

etkisine bakıldığında; matematik kaygı puanlarındaki değişim istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Ayrıca yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin matematik kaygısını anlamlı düzeyde azaltmada 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci görüşleri, araştırmacı gözlem notları ve istatiksel bulgular 

doğrultusunda uygulama öncesinde öğrencilerin matematik dersine karşı çeşitli sebeplerden dolayı 

olumsuz duygulara sahip oldukları, derse katılım istek düzeylerinin, akademik başarılarının ve 

başarmaya karşı inançlarının düşük olduğu görülmüştür. Özsoy (2003) da, son yıllarda öğrencilerin 

matematik dersine karşı olumsuz tutuma sahip olduğunu ifade etmekte ve olumsuz tutumun kaygıyla 
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yakın ilişkisinin olduğunu ve sahip olunan bu olumsuz tutumun motivasyon ile akademik başarı başta 

olmak üzere birçok değişken üzerinde olumsuz etki yarattığını çalışmasında vurgulamaktadır. 

Öğrencilerin matematik kaygı puanlarındaki değişimin istatistiksel açıdan anlamlı ve fark puanlarının 

negatif sıralar lehine olması, yaratıcı dramanın matematik kaygısı üzerinde anlamlı etkisi olduğunu 

göstermektedir.  

Uygulama sonrasında elde edilen öğrenci görüşleri başta olmak üzere, araştırmacı gözlemleri ve 

istatiksel bulgular doğrultusunda çeşitli sebeplerden kaynaklanan matematik kaygısının giderilmesinde 

yaratıcı drama yönteminin etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu durumla ilişkili olarak 

motivasyon ve akademik başarıları düzeylerinin artmasında da yaratıcı drama yönteminin rol oynadığı 

da düşünülmektedir. Alanyazındaki benzer çalışmalar; matematik kaygısı ile motivasyonun, akademik 

başarı, tutum, özgüven, öz yeterlilik ve hatırlama düzeyi gibi bilişsel, duyuşsal alandaki çeşitli 

değişkenleri etkilediğini belirtmektedir. Söz konusu araştırma bulguları benzer çalışmalarla tutarlılık 

içindedir (Bozkurt ve Bircan, 2015; Özsoy, 2003). Söz konusu değişkenlerin olumlu yönde 

etkilenmesinde ve birçok öğrenme alanında eş güdümlü olarak gelişiminin sağlanmasında, kalıcı ve 

eğlenceli öğrenmelerin oluşmasında yaratıcı drama yönteminin önemli rol oynadığını söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda araştırma bulguları, diğer çalışmalarla benzerdir (Karakaya, 2007; Paksu ve 

Ubuz, 2007; Tanrıseven, 2000; Aktepe ve Bulut, 2014). 

Yapılan çalışmalarda; ülkemizin matematik akademik başarı puanlarının düşük olduğuna dikkat 

çekilerek, başarıyı arttırıcı faktörlerden “motivasyon” üzerinde durulmaktadır. Ayrıca ilkokul 

kademesinde öğrenci motivasyonun belirlenmesinin ve buna göre de sürecin planlanmasının başarı 

üzerinde olumlu etki yaratacağı vurgulanmaktadır (Balantekin ve Oksal, 2014; Çakır ve Tahiroğlu, 

2014; Kara, 2008). Aynı şekilde Aktan ve Tezci (2013) Akbaba (2006), Bozkurt ve Bircan (2015) da, 

motivasyon düzeyinin akademik başarı düzeyi üzerinde de etkisinin olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Diğer yandan Yaman ve Dede (2007) erken yaşlarda edinilen olumsuz deneyimlerin, matematik 

kaygısının oluşmasında oldukça etkili olduğunu çalışmalarında belirtmektedirler. Yenilmez ve Duman 

(2008) ilkokul kademesinde gerçekleştirilen matematik öğretiminde; dönemin özelliklerine uygun 

etkili yöntem ve tekniklerin kullanılmasının, konuların günlük hayatla ilişkilendirilmesinin öğrenme 

süreci üzerinde olumlu yönde etkili olacağını ifade etmektedir. Ayrıca aynı çalışmada bu hususların 

dikkat edilmemesi durumunda matematik korkusunun ortaya çıkmasının kaçınılmaz bir sonuç 

olacağına da dikkat çekilmektedir.  

Çalışmada, yaratıcı drama yönteminin matematik motivasyon üzerinde de anlamlı bir farklılık 

oluşturduğu görülmüştür.  Araştırmada içsel motivasyon puanın dışsal motivasyon puanından yüksek 

çıkması çalışmanın en dikkat çeken bulgusu olarak göze çarpmaktadır. Öztürk vd. (2016) 

çalışmasında; drama yöntemiyle işlenen matematik dersinde öğrencilerin ilgi ve katılımlarının daha 

yüksek olduğunun tespit etmiş, yöntemin dikkat düzeyinin arttırılmasında ve derse katılımın 
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sağlanmasında etkili olduğunu vurgulamıştır.  Söz konusu bu çalışma, araştırmamızın sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Akbaba (2006) motivasyonun sadece dış odaklı olmayacağını vurguladığı 

çalışmasında; edinilen kazanımların davranışa dönüştürülmesinde ve davranışların kalıcı olmasında 

içsel motivasyonun daha etkin rol oynadığını ifade etmektedir. Öğrenci ifadeleri; süreçte kendilerini 

özgür ve rahat hissettiklerini ortaya koymaktadır. Bunun yanında yöntem ile birlikte; eleştirilme, 

etiketlenme, yargılanma ve dışlanma gibi endişelerden zaman içinde sıyrıldıkları, başarma duygusunu 

deneyimledikleri ve potansiyellerini keşfetmeye başladıkları da aynı ifadelerden anlaşılmaktadır. Bu 

durum yaratıcı drama sürecinin etkili ve verimli geçirildiğinin bir işareti olarak da kabul edilebileceği 

gibi içsel motivasyon puanlarının yüksek çıkmasında da bu unsurların etkili olabileceğini 

düşündürmektedir.  

Araştırma bulgularına dayalı olarak; 

Uuygulayıcılar için öneriler; 

1. Katılımcıların gelişimsel özellikleri, beklentileri ve ihtiyaçları göz önüne alarak yaratıcı drama 

uygulamaların yapılması için drama atölyelerinin veya çok amaçlı salonların eğitim 

kurumlarında oluşturulması daha yararlı olacaktır.  

2. Yapılan planlamalara uyulmasının yanında beklenmedik durumlarda süreci verimli kullanmak 

adına planda esnekliğin sağlanmasına da özen gösterilmeli ve alternatif uygulamaların yapılması 

konusunda hazırlıklı olunmalıdır. 

3. Yöntem olarak kullanılan yaratıcı drama uygulamalarında yapılan canlandırmalarda ele alınan 

konunun güncel olması, bilinen oyunların konuya uyarlanması ve oyunlarda çeşitli 

materyallerin kullanılması öğrencilerin dikkatlerinin toplanmasında, sürece adapte olmalarında 

ve sürece katılımda isteklilik göstermelerinde oldukça etkili olmuştur. Bu durumun göz önüne 

alınarak planlanma yapılması sürecin verimliliğini ve etkililiğini arttırmada etkili olacaktır. 

Araştırmacılara Öneriler; 

1. Öğrencilerin yaratıcı drama uygulamalarında ürün ortaya koyma aşamasında bilinen şarkıları 

konuya uyarlama konusunda çok istekli ve başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Bundan sonra 

alanda yapılan benzer çalışmalarda matematik dersinde kullanılan yaratıcı drama yöntemi ile 

orff uygulamaları birleştirilerek ya da başlı başına müzikli drama etkinliklerinin etkilerini ele 

alan bir araştırma ortaya konularak alandaki boşluğa katkı sunulabilir. 

2. Matematik Öğretim programında yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılması önerilmektedir. 

Ancak bu konuda öğretmen kılavuz kitaplarında yeterli ve açıklayıcı bilgilerin yer almadığı 

uygulama sırasında görülmüştür. Bu bağlamda araştırmacıların öğretim programlarıyla kılavuz 

arasındaki uyumun tekrardan gözden geçirmesi ve söz konusu olan bu yetersizlikleri giderici 

çalışmalar yapılmaları önerilebilir. 
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3. Öğretmen kılavuz kitaplarıyla öğretim programlarındaki uyum sağlandıktan sonra, yaratıcı 

drama temelli matematik öğretimi alanında ortaya konulan çalışmaların sayısı arttırılabilir. Bu 

sayede yöntem farkındalığının oluşmasında önemli bir adım atılabilir.  

4. Araştırmada matematik dersinde “kesirler” konusunun işlenmesinde yöntem olarak kullanılan 

yaratıcı dramanın; öğrencilerin matematik kaygılarının giderilmesinde, motivasyon düzeylerinin 

arttırılmasında, farklı öğrenme alanlarına ait üst düzey kazanımların edinilmesindeki rolü ortaya 

konulmuştur. Alandaki birçok çalışma bu araştırmayı destekler nitelikte olup, yönteminin 

kolaylaştırıcı somutlaştırıcı etkisini de gözler önüne sermektedir. Buradan hareketle matematik 

ile ilgili farklı düzeylerdeki farklı konu kazanımları ele alınarak   ortaya yeni çalışmalar ortaya 

konulacağı gibi farklı disiplinler üzerinde de yöntemin etkililiği incelenebilir. 

5. Öğretmenlerin matematik dersinde yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıkları, kullanma 

sıklıklarını etkileyen faktörler başka çalışmalarda ele alınarak yöntemin kullanılmasında 

yaşanan sorunlar, sıkıntılar tespit edilip yöntemin uygulanmasında yaşanan sorunlara çözüm 

önerileri geliştirilebilir. 

6. Bu çalışmada zaman sıkıntısından dolayı tek grup deneme modeli kullanılmıştır. Söz konusu 

olan bu araştırma kontrol gruplu deneysel çalışmalar şeklinde planlanabilir. Ya da araştırma 

daha geniş bir zaman dilimine yayılarak eylem araştırması modeline dönüştürülerek ortaya 

başka çalışmalar konulabilir. 
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GÖÇ VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE İKİ YÖNLÜ DENKLEM 

Gülbin KONAKÇI1 

1 İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları 

Hemşireliği AD 

ÖZET 

Son yıllarda savaş ya da iç karışıklık nedeniyle giderek artan mülteci ve sığınmacı hareketleri, 

Dünyanın ve Türkiye’nin gündemi haline gelmiştir. Özellikle Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkeden 

kaçan insanlar Türkiye’ye sığınmıştır. Bu gelişmeler hem Türkiye’de sığınma başvurusu yapan 

mülteci sayısını hem de yasadışı girişlerin sayısını arttırmıştır.  

Sığınmacı ve mülteciler, dil sorunu, maddi durum, baskı, güç yaşam koşulları, barınma, 

beslenme ile ilgili sorunlar, sosyal hizmetlere ulaşımda güçlükler, şiddet başta olmak üzere pek çok 

nedenle sağlık açısından en savunmasız gruplar arasındadır. Bu nedenle sağlık sorunları birincil ele 

alınması gereken konu olmaktadır. Sığınmacı ve mültecilere yönelik sağlık hizmetleri ülkeden ülkeye 

değişmekle birlikte gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere istenen düzeyde değildir. Mülteciler dünya 

çapında danışmanlık, temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler, tanı, tedavi olanakları ve ilaca 

erişim konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. 

Yapılan çalışmalarda, sağlık hizmeti alma konusunda karşılaşılan güçlüklerin; ilaç ödemeleri, 

dil sorunu nedeniyle hastalıkla ilgili sıkıntısını anlatamama, yabancı sağlık sistemine uyum 

sağlayamamak, varsa sağlık hizmeti hakkı konusunda bilgilendirilmemiş olma, istismar, tecavüz, taciz 

gibi durumları açıklamak konusunda çekingenlik, sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramama ve 

karşı cinsten olan sağlık görevlisine şikâyetlerini rahat ifade edememe, sağlık kuruluşuna ulaşmak için 

yol parasını karşılayamamak, kimliğini ispatlayamamak, idari/yasal engeller olduğu gösterilmektedir.  

Anksiyete, depresyon, post travmatik stres sendromu gibi ruhsal problemler özellikle çocuk ve 

kadınlar için önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadırlar. 

Göçün getirdiği sağlık sorunlarını inceleyen çalışmalar aynı zamanda, sığınmacıların 

bulunduğu toplumun da sağlığının olumsuz etkilendiğini belirtmektedirler. Ülkemizde sığınmacıların 

bulunduğu güney sınırı şehirlerinde sağlık kuruluşu ve sağlık insan gücünün yetersiz kalması sağlık 

hizmetlerini ve hemşirelik hizmetlerini olumsuz etkilemektedir. Salgınların önlenmesi için aşılama 

hizmetlerinde, doğum ve çocuk sağlığı planlamaları, çocuk ölümlerine ilişkin önlemlerin alınması, 

erken yaş yada istenmeyen gebeliklere yönelik aile planlaması hizmetlerinde artan talebe karşın hem 

sağlık hem de hemşirelik hizmetlerinin sunumu yeterli olamamaktadır. Savaş ve bölgede yaşanan 

saldırı olayları nedeniyle ortaya çıkan yaralanmalar, acil sağlık bakım hizmeti gereksinimini ve 

ameliyathanelerin iş yükünü artırmaktadır. Uzun sürelerde ve çok yoğun hizmet, dil sorunu ve kültür 

farkı nedeniyle hastalarla anlaşamama, şiddet görme yaşanan sorunların arasındadır. Geçici görevle 

gelenler bu koşullarda hizmet vermek için eğitilmemişlerdir. Çalışma koşullarının akut ve olumsuz 
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değişimi, ayrılık anksiyetesi gibi birçok olumsuz faktör hemşire ve sağlık çalışanının da sağlık 

sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. 

Göçmen ve sığınmacı hareketliliğin yoğun yaşandığı ülkemiz coğrafyasında göç hem 

sığınmacı hem de sağlık çalışanı için sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle 

ulusal ve uluslararası düzeyde alınan önlemler ve hazırlıklar sadece sığınmacılara yönelik değil, onlara 

sağlık hizmeti sunacak çalışanlara yönelik de yapılmak zorundadır. Sağlık eğitimi içerisinde gerçekçi 

durumlara ilişkin eğitimler sürekli olmalı, uygulamalı özel eğitim alanları açılmalı ve uzmanlaşma 

sağlanmalı, bu eğitimler dikkatle denetlenmeli ve değerlendirilmeli, gönüllü eğitimine destek 

verilmelidir. Bu durumlarda hizmet verecek öncelikli sağlık çalışanlarının belirlenmesi ve 

desteklenmesi uyumu kolaylaştıracak ve hizmeti sunma kalitesini artırıcı çözümler olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hemşire, göç, sağlık politikaları. 

 

TWO-WAY EQUATION IN THE RELATIONSHIP MIGRATION AND HEALTH 

ABSTRACT 

In recent years, refugee and asylum-seeker movements have increased due to war or internal 

confusion. It has become the world's and Turkey's agenda. In particular, people took refuge in the 

country due to the civil war in Syria to Turkey.   These developments have increased both the number 

of refugees and the number of illegal entries in Turkey. 

Asylum seekers and refugees are among the most vulnerable groups due to language 

problems, financial situation, oppression, difficult living conditions, problems with accommodation, 

nutrition, difficulties in reaching social services and violence. For this reason, health problems are the 

primary issue to be addressed. Health services for asylum seekers and refugees vary from country to 

country and are not at the desired level. This situation is the same in developed countries.  Refugees 

are experiencing serious problems throughout the world; counseling, primary health care and 

preventive services, diagnosis, treatment facilities and drug access. 

In studies conducted, it is shown that there are difficulties in getting health care support in the 

meaning of drug payments, language inability to explain the difficulties related to the disease because 

of the problem, unable to adapt to the foreign health systems have not been informed about the right to 

health care if, abuse, rape, shyness to disclose situations such as abuse, inability to secure the health 

checks regularly and against their complaints to health officials who are from the genus relaxed 

expression unable to meet the money to reach the health institution, can not prove its identity, in the 

sense of administrative / legal obstacle. Psychological problems are important health problems 

especially for children and women such as anxiety, depression, post traumatic stress syndrome.   

Studies examining health problems brought by migration also show that the health of 

community is adversely affected. In the southern border cities where asylum seekers are present in our 

country, the inadequacy of the health institution and health manpower negatively affects the health 
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services and nursing services. Demand has increased at in immunization services for the prevention of 

epidemics, birth and child health planning, early age deatht, family planning services for unwanted 

pregnancies   whereas both health and nursing services are inadequate. Injuries due to combat and the 

attacking incidents in the region increase the need for emergency medical care and the workload of the 

operating rooms. Their problems are Long term and very intensive service, language problems and 

cultural differences, disagree with the patients, violence. Those arriving on temporary duty are not 

trained to serve on these conditions. Many negative factors such as acute and negative change of 

working conditions and separation anxiety can cause health problems of nurses and health workers. 

The migration in the geographical region of our country where immigrant and asylum-seekers 

are experiencing intensely involves health problems for both asylum-seekers and health workers. For 

this reason, national and international  measures and preparations should be made not only for asylum 

seekers but also for those who will provide health services to them. Training in realistic situations in 

health education should be continuous, practical special education areas should be opened and 

specialization should be provided, these trainings should be carefully audited and evaluated, and 

volunteer education should be supported. In these mean, the identification and support of the priority 

health workers to serve will facilitate adaptation and provide solutions for  the quality of service 

delivery. 

Keywords: Nurse, migration, health policies. 

 

Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de artan uluslararası göç sonucunda göç edenlerin gittikleri 

ülkelerde insani koşullar altında yaşayabilmeleri için uluslararası hukukta ve ulusal hukukta bir takım 

düzenlemelere gidilmiş ve özellikle de son dönemde savaş ya da iç karışıklık nedeniyle giderek artan 

mülteci ve sığınmacı hareketleri, Dünyanın ve Türkiye’nin gündemi haline gelmiştir(Çallı, 2016).  

Türkiye’de göçmen tartışmalarıyla ilgili önemli ilerlemeler 1970’lerin ortasından itibaren 

yaşanmıştır. Bunun ilk nedeni Ortadoğu’da ve Ön Asya’daki yakın topraklarda siyasal çalkantıların 

artmasıdır (İran-Irak Savaşı, Afganistan İşgali). İkinci neden özellikle 1980’lerin sonundan itibaren 

Asya ve Ortadoğu’dan yasa dışı göç olgusu oluşurken, Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmadır. 

Ayrıca Doğu Bloğunun yıkılmasının ardından bu ülkelerden gelenlerin izinsiz çalışma eğilimi de 

etkilemiştir. Son olarak ise Suriye’de 15 Mart 2011’de rejim karşıtı gösterilerin kısa zamanda ciddi 

çatışmalara ve ardından iç savaşa dönüşmesi ülkeden kaçan insanlar Türkiye’ye sığınmıştır. Bu 

gelişmeler hem Türkiye’de sığınma başvurusu yapan mülteci sayısını hem de yasadışı girişlerin 

sayısını arttırmıştır(İçduygu 2011).  

Ülkemizde Ocak 2016 itibariyle resmi olarak 2 500 000 sığınmacı bulunmaktadır. Ancak yerel 

yönetimler kendi bölgeleri için resmi rakamların çok daha üstünde sayılar veriyorlar. Konunun 

uzmanları da ülkemizde 3 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı olduğunu bildiriyorlar. İçişleri 
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Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre (2016); 18.12.2015 tarihi itibariyle 

2,415,494 Suriyelinin biometrik kaydı yapılarak geçici koruma kimlik belgeleri düzenlenmiştir. Bu 

yabancılardan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 10 ilde kurulan 25 

Geçici Barınma Merkezinde (19 çadır kent ve 6 konteyner kent olmak üzere) barındırılanların sayısı 

265,180’dir. Barınma merkezi dışında ise 2,150,314 Suriyeli yabancı bulunmaktadır. Bu veriler sadece 

kayıtlı sığınmacılara ilişkin veriler olup gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır(Hassoy, 2016). 

Sağlık hakkı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de “yaşam hakkı” çerçevesinde 

kabul görmüş evrensel bir haktır. “Herkesin, kendisi ve ailesinin sağlık ve güveni için beslenme, 

giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır” ifadesi yer almaktadır. Sığınmacı ve mültecilere yönelik 

sağlık hizmetleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere istenen 

düzeyde değildir. Sığınmacı ve mültecilere bakıldığında sağlık ve sosyal hizmetlerden 

yararlanmalarının temel aracının vatandaşlık ya da oturma hakkının kazanımlarıyla ilişki olduğu 

görülmektedir (Önal ve Keklik, 2016). Mülteciler dünya çapında danışmanlık, temel sağlık hizmetleri 

ve koruyucu hizmetler, tanı, tedavi olanakları ve ilaca erişim konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır 

(Karadağ ve Altınbaş, 2010). Uluslararası hukuka göre, mülteciler ve sığınmacılar diğer tüm bireyler 

gibi, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma 

hakkından yararlanmalıdırlar (Buz, 2004).  

Bilindiği gibi sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil fiziksel, sosyal ve ruhsal 

yönden tam bir iyilik halidir ve günümüzde geleneksel kuramların aksine sağlığın biyo-psiko-sosyal 

bir yaklaşımla ele alındığı bütüncül bir sağlık görüşü benimsenmektedir. Ayrıca insanın biyolojik, 

fiziksel ve sosyal bir çevre içinde ve bu ortamlardaki çeşitli etmenlerin karşılıklı etkileşimi sonucu 

gelişerek varlığını sürdürdüğü de bir gerçektir (Topçu ve Beşer, 2006). Ani ve hızlı bir çevre değişimi 

yaratan, sosyal, kültürel ve fiziksel olarak toplumu ve bireyleri etkileyen göç, sağlık bileşenleri 

üzerinde ok önemli etkilere sahiptir. Göç alan bölgelerde yeterli sağlık kuruluşu ve sağlık insan 

gücünün olmaması, göç edenlerin gelir düzeyinin düşük olması, ekonomik yönden sürekli sıkıntı 

içinde olmaları, yetersiz beslenmeleri, dil engeli ile karşılaşmaları, sağlık sigortasına sahip 

olmamaları, geleneksel yaşam kalıplarına sahip olmaları, sosyal ve psikolojik stres gibi faktörler göç 

edenlerin sağlık koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim düzeylerinin de düşük olmasının 

etkisiyle göç edenlerin sağlık, hastalık konularında yeterli derecede duyarlı ve bilinçli olmadıkları, göç 

ettikleri yerlerde iş sahibi olma, toplumun bir parçası olabilme, gelecekte daha iyi yaşam koşullarına 

sahip olma gibi konuları sağlık davranışlarından daha önemli olarak kabul ettikleri bilinmektedir 

(Topçu ve Beşer, 2006,  Kızılçelik 1996, Fuller ve Ballantyne 2000). Dünyada ve ülkemizde göç ve 

sağlık ilişkisinin ele alındığı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Hyman ve Gruge (2002) tarafından 

yapılan çalışmada göç sürecinin uzun vadede sağlığın temel belirleyicilerini (sosyal ve fiziksel çevre, 

sağlık davranışları, iş ve gelir durumu vb) olumsuz yönde etkileyebildiği, sigara ve alkol tüketimi, 

yüksek kalorili diet gibi sağlık açısından riskli davranışların göç eden gruplarda yoğun bir şekilde 
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görüldüğü ifade edilmektedir. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından hazırlanan raporda ise göç 

edenlerin sağlık gereksinimleri olarak, infeksiyon hastalıklarının kontrolü, acil gereksinimlerin 

karşılanması, zihinsel ve fiziksel sağlık, kronik hastalıklar, kültür ve sağlık inançlarının algılanması ve 

sağlıkları üzerine etkili olan faktörlerin ortadan kaldırılması olarak ifade edilmektedir  (IOM 2004b). 

Göç, bu süreci yaşayan herkes için (yetişkin, genç, çocuk, kadın, erkek) sarsıcı bir deneyim 

olma riskini taşımakta ve tüm bireyler farklı düzeylerde ve farklı yönlerde de olsa bu süreçten 

etkilenmektedir (Gün, 2002). Sağlık açısından incelendiğinde göç süreci içerisinde göç eden bireyler 

birçok stresörle karşı karşıya kalmakta, stresin sağlık üzerindeki negatif etkisine ve stresle başa çıkma 

mekanizmalarının yetersizliğine bağlı olarak fizyolojik ve psikolojik kökenli birçok sağlık problemi 

ile karşılaşmaktadırlar (Farley ve ark. 2005, Thurston 2003).  

Sığınmacı ve mülteciler,  güç yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili sorunlar, sağlık 

hizmetlerine ve sosyal hizmetlere ulaşımda güçlükler, şiddet vb. pek çok nedenle sağlık açısından en 

savunmasız gruplar arasındadır. Bu nedenle diğer sorunlarından daha çok sağlık sorunlarının 

olmaktadır (Karadağ ve Altınbaş, 2010). Sığınmacı ve mülteciler, dil sorunu, maddi durum, baskı, güç 

yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere 

ulaşımda güçlükler, korku, şiddet vb. pek çok nedenle sağlık açısından en savunmasız gruplar 

arasındadır. Sığınmacı ve mültecilere yönelik sağlık hizmetleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 

gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere istenen düzeyde değildir. Mülteciler dünya çapında danışmanlık, 

temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler, tanı, tedavi olanakları ve ilaca erişim konusunda ciddi 

sorunlar yaşamaktadır (Helsinki Yurttaşlar Derneği, 2007). Sağlık hizmeti alma konusunda 

karşılaşılan güçlükler sıralanacak olduğunda; ilaç ve tedavi için gerekli olan harcama yapamama, 

sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını bilememe, BMMYK’nın anlaşmalı olduğu özel poliklinik 

ve hastanelerde ücretsiz tedavi olamama, dil sorunu nedeniyle hastalıkla ilgili sıkıntısını anlatamama, 

yabancı sağlık sistemine uyum sağlayamamak, varsa sağlık hizmeti hakkı konusunda 

bilgilendirilmemiş olmak, istismar, tecavüz vb. durumları açıklamak konusunda çekingenlik, sağlık 

kontrollerini düzenli olarak yaptıramama ve karşı cinsten olan sağlık görevlisine şikâyetlerini  rahat 

ifade edememe, sağlık kuruluşuna ulaşmak için yol parasını karşılayamamak, kimliğini 

ispatlayamamak, idari/yasal engeller vb. gibi sorunlar mevcuttur (Buz, 2004).  Türkiye’de 5510 Sayılı 

Yasa’ya göre vatansızlar ve sığınmacıların Genel sağlık Sigortası kapsamında olduğu görülmektedir. 

Uygulamada göçmenlerin mülteci veya sığınmacı kabul edilmesiyle yerleştikleri ildeki Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılmalıdır. Bu durumdaki kişilerin GSS primi hazine tarafından 

ödenmektedir. Buz (2002)’a göre, sağlık hizmeti almada karşılaşılan başlıca güçlükler sıralandığında; 

ilaç ve tedavi için payına düşen harcamaları yapamama (%20,6) ile ilk sıradadır. Sağlık hizmetlerinden 

nasıl yararlanacağını bilememe (%19,2); BMMYK’nın anlaşmalı olduğu özel poliklinik ve 

hastanelerde ücretsiz tedavi olamama (%16,8); dil güçlüğü olduğu için hastalıkla ilgili şikayetlerini 

anlatamama (%16,2); sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramama (%16,2) ve karşı cinsten sağlık 
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görevlisine şikayetlerini rahat ifade edememe (%10,7) şeklindedir (Buz, 2002). Türkiye mülteci 

kamplarında kalan bilhassa Suriyeli ve Iraklı mültecilerin bazıları yetersiz hijyenik ortam, bilgisizlik, 

tereddüt, korku, dil, yetersiz doğum kontrolü vb. nedenlerle sorunlar yaşamaktadır (Jessen, 2013). 

AFAD'ın araştırmasına göre kamplardaki kadınların yüzde 13'ü, kamp dışındaki kadınların ise yüzde 

14'ü hamiledir. Ülkemizin güneydoğu sınırlarındaki illerden olan Kilis’ de Polio (çocuk felci) riskini 

ortadan kaldırmak amacıyla kapı kapı dolaşılarak (Mopping-up) 0-59 aylık çocuklara aşılama 

yapılmaktadır. Mülteci kadınların doğum sonrası değişik nedenlerle problem yaşaması normal bir 

sonuçtur. Bu da anne ve yeni doğan bebeklere zarar vereceğinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

konu üzerinde hassasiyetle durmakta ve sağlık konuları üzerinde de pilot uygulamalar üretmeye 

çalışmaktadır ((Önal ve Keklik, 2016). Bu çözümlerden biri, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve 

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) (2017); beş yaş altı çocuklar için, çocuk 

gelişim uzmanları ve beslenme uzmanları tarafından beslenme yetersizliklerini tespit amacıyla düzenli 

kontroller ve boy-kilo ölçümleri yapmış, akut beslenme yetersizliğine sahip çocuklar Çok Yönlü 

Destek Merkezlerinde uzman personel tarafından tedavi edilmiştir. Suriyeli hamile ve emziren 

kadınlara emzirme, beslenme ve sağlık bilgisi konularında danışmanlık verilmiş, çocukların beraber 

oyun oynayabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, gelişimlerine katkı sağlayan etkinlikler de 

düzenlenmiştir.  

Göçün getirdiği sağlık sorunlarını inceleyen çalışmalar aynı zamanda sığınmacıların 

bulunduğu toplumun da sağlığının olumsuz etkilendiğini belirtmektedirler (Altındiş, 2013; Gedik, 

2013). Özellikle de sayıca çok fazla olarak bir bölgeye gittiklerinde, bölgenin de sağlık sorunlarının 

değişmesine/artmasına neden olabilmektedirler. Bunlar arasında(SASAM 2016); 

 Yeni/yeniden görülen bulaşıcı hastalıklar 

 Rutin sağlık hizmetinin aksamasına bağlı sağlık sorunları  

 Çevre sağlığı sorunları 

 Şiddet 

 Sağlık hizmetlerinde kayıt ve bildirim eksikliği 

 Bölgenin/ülkenin epidemiyolojik ölçütlerinde kötüleşme en sık karşılaşılan sorunlardır.  

Aşılama, düzenli sağlık kontrolü, kronik hastalık varlığında düzenli doktor kontrolü ve ilaç 

kullanımı gibi birçok imkândan faydalanamayan mülteciler, hastane başvuruları sırasında yerel halktan 

daha yüksek oranda kaynak kullanımına neden olmaktadırlar (Zinc ve Davas 2014, Korkmaz 2014, 

Rousseau ve ark. 2013). Sığınmacıların yaşam sürdürdüğü konteynır kent ve çadırlardaki yerleşim 

koşullarında kızamık, polio gibi bulaşıcı hastalığın ciddi salgınlara yol açmaması için çalışmalar 

yapıldığı görülmektedir. Sığınmacıların bulunduğu güney sınırı şehirlerinde yeterli sağlık kuruluşu ve 

sağlık insan gücünün yetersiz kalması sağlık hizmetlerini ve hemşirelik hizmetlerini olumsuz 

etkilemektedir. Türkiye’de 2012 yılında 349 kızamık vakası görülmüş ve bu sayının Suriyeli 
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sığınmacıların akını sonrası 20’ ye katlandığı belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ürdün, 

Lübnan, Irak ve Türkiye’deki kamplarda kalan Suriyelilerde kızamık, verem ve çeşitli bulaşıcı deri 

hastalıklarına rastlandığına dikkat çekmektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de, Suriye’ den yaşanan 

sığınmacı göçünün, kızamık vakalarının yayılmasında etkili olduğu konusunda düşünceler olduğu 

uyarısında bulunmaktadır (Altındiş, 2013; Gedik, 2013). Ülkemizin güneydoğu sınırlarındaki illerden 

olan Kilis’ de Polio (çocuk felci) riskini ortadan kaldırmak amacıyla kapı kapı dolaşılarak (Mopping-

up) 0-59 aylık çocuklara aşılama yapılmaktadır.  

Sığınmacıların neden olduğu bir başka sağlık sorunu ise savaş ve bölgede yaşanan saldırı 

olayları nedeniyle ortaya çıkan yaralanmalar, acil sağlık bakım hizmeti gereksinimini ve 

ameliyathanelerin iş yükünü artırmaktadır. Savaştan yaralanan sığınmacıların bakım gereksinimi, 

değişen hasta tipi ve artan sığınma hareketinin sağlık bakım iş gücündeki en büyük yeri alan 

hemşirelerin de iş yükünü artırdığı ve en önemlisi çalışma ortamlarını etkilediği ifade edilmektedir. Bu 

konuda Kilis Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin ağır iş yükünü azaltmak için Sağlık 

Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Birliği bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamada Türkiye’nin 

dört bir tarafından geçici görevlendirmelerle hemşire, sağlık memuru ve ebe görevlendirmenin 

yanında hekim, anestezi teknikeri acil ve ilk yardım elemanı gibi sağlık çalışanı görevlendirilmiştir 

(Korkmaz 2014).  

Hemşireler, çalışma ortamındaki bu iş yükü ve kötü şartlardan etkilenen en önemli sağlık 

çalışanları olarak görülmektedirler. Bu nedenle hemşirelerin içinde bulunduğu çalışma ortamının 

uygun koşulları sağlaması son derece önemlidir. Fakat literatür incelemesinde sığınmacıların 

hemşirelerin çalışma ortamlarında yarattığı sorunlara özgü herhangi bir inceleme ve araştırmanın 

yapılmamış olması nedeniyle bu konunun önemi başka çalışmalarla belirtilmekte ve önemine 

değinilmektedir (Korkmaz 2014). Bu konuda Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 2006 temasını 

“Güvenli Ortam-Güvenli İstihdam” üzerine oluşturmuş, 2007 temasında ise “Pozitif Uygulama-

Çalışma Ortamı” üzerine odaklanarak güvenli çalışma ortamının çalışan ve hasta güvenliğine önemli 

katkılar sağladığı, olumlu hasta sonuçlarını desteklediği ve kurumun performansını maksimum düzeye 

çıkarttığı belirtilmektedir (Çiçek, 2012). Hughes (2008)’in çalışmasında hemşirelerin işlerinden 

memnun olmadıkları, hastaların gereksinimlerini karşılamada daha fazla otonomiye ve daha iyi 

çalışma koşullarına sahip olmak istediklerini ortaya koymaktadır (Hughes, 2008). Hemşire devir hızı 

ve hemşirelerin işten ayrılma niyetlerine ilişkin yapılan çalışmalarda, işten ayrılma ya da ayrılma 

niyetinin çalışma ortamları ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, Kilis Devlet Hastanesi’nin 2011-2014 tarihi arasındaki verilerine göre savaş 

nedeniyle çalışma ortamında yaşanan olumsuz ortamın toplam 31 hemşire, 20 sağlık memuru ve 9 ebe 

tayin istemek zorunda bırakmıştır. O’Brien-Pallas ve ark. (2008)’nin çalışmasında ise hemşirelerin 

işten ayrılma oranının ortalama %19.9 olduğu; işten ayrılma nedenleri arasında çalışma ortamında 
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iletişim yetersizliği, otonomi eksikliği, kararlara katılamama, yetkin ve nitelikli kişilerle çalışmama 

üzerinde durulduğu belirtilmiştir(Korkmaz 2014).  

Sağlıklı ve iyi bir çalışma ortamında çalışan hemşirelerin daha kaliteli ve güvenli bakım verdiği 

belirlenmiştir (Çiçek, 2012). Çalışma koşullarından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması ya da 

en aza indirilmesi; hemşirede tutum değişikliği yaratmada, sağlık ve güvenlik duygusu geliştirmede ve 

akılcı müdahaleler planlayabilmede temel araç olarak belirtilmektedir (Korkmaz 2014). Kamplarda 

veya Suriyelilerin yoğun olduğu illerde çalışan sağlık personeli;  uzun sürelerde ve çok yoğun hizmet, 

dil sorunu ve kültür farkı nedeniyle hastalarla anlaşamama, şiddet görme gibi sorunlar yaşamaktadır. 

Geçici görevle gelenlerin ne kadar kalacakları belli değildir. Hiç birisi bu koşullarda hizmet vermek 

için eğitilmemişlerdir. Sığınmacıların zorluklarla baş edebilmeleri, yaşadıkları ağır travmaların 

etkisinden kurtulabilmeleri ve sığındıkları toplumla uyum kurabilmeleri, sosyal çevreleriyle 

aralarındaki destekleyici etkileşimle olasıdır. Bu süreçte, kamplarda sağlıklı barınma, yeterli, sürekli 

ve talebe/başvuruya dayanmayan sağlık hizmetleri ve psiko sosyal destek sunan, üretkenliklerini 

geliştiren sosyal hizmetler kritik öneme sahiptir(Korkmaz 2014).  

Göçmen ve sığınmacı hareketliliğin yoğun yaşandığı ülkemiz coğrafyasında göç, hem sığınmacı 

hem de sağlık çalışanı için sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ulusal ve 

uluslararası düzeyde alınan önlemler ve hazırlıklar sadece sığınmacılara yönelik değil, onlara sağlık 

hizmeti sunacak çalışanlara yönelik de yapılmak zorundadır. Sağlık eğitimi içerisinde gerçekçi 

durumlara ilişkin eğitimler sürekli olmalı, uygulamalı özel eğitim alanları açılmalı ve uzmanlaşma 

sağlanmalı, bu eğitimler dikkatle denetlenmeli ve değerlendirilmeli, gönüllü eğitimine destek 

verilmelidir (Aydın 2017). Bu durumlarda hizmet verecek öncelikli sağlık çalışanlarının belirlenmesi 

ve desteklenmesi uyumu kolaylaştıracak ve hizmeti sunma kalitesini artırıcı çözümler olacaktır.  
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ÖZET 

Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Batı Balkan coğrafyası ile temasa geçen Avrupa Birliği 

(AB), çeşitli politika ve yaklaşımlarla bölgenin ekonomik ve siyasi istikrarına katkıda bulunmuştur. 

1999 yılından bu yana Batı Balkan ülkeleri ile tek tek imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları, son 

tahlilde bölge ülkelerini üyeliğe hazırlamayı hedeflemiştir. 2003 yılındaki Selanik Zirvesi’nde Batı 

Balkan ülkelerine üyelik perspektifi verilmiştir. Ancak 2004 ve 2007 genişlemelerinden sonra bir 

genişleme yorgunluğu içerisine giren ve Avro krizi, Brexit, mülteci krizi gibi çeşitli krizlerle mücadele 

etmek durumunda kalan Birlik, genişlemeyi geri plana atmıştır.  

Batı Balkanlara sunulan üyelik perspektifi silikleştikçe bölgedeki reform ivmesi yavaşlamış, 

demokratik gerileme başlamıştır. Bölgede AB nüfuzunun azalmasıyla, Rusya, Çin, Türkiye gibi 

aktörlerin varlığı artmaya başlamıştır. Bunun üzerine AB, Batı Balkanların mülteci krizinde oynadığı 

rolü de göz önünde tutarak ilişkileri canlandırmak istemiştir. Bu dönemde AB bünyesinde yer almasa 

da, Birliğin politikalarını destekleyici nitelikte girişimler de başlatılmıştır. 2014 yılında Almanya 

öncülüğünde bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonunu 

desteklemek amacıyla “Berlin Süreci” başlatılmıştır. Çalışmanın amacı, Berlin Sürecinin etkinliğini ve 

bölgenin Avrupa Birliği entegrasyon sürecine katkı yapıp yapmadığını araştırmaktır. Bu çerçevede, 

süreç kapsamında düzenlenen zirvelerin sonuç bildirgeleri incelenmiş, bu zirvelerde alınan kararların 

Batı Balkan ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel işbirliği ve AB ile entegrasyon süreçleri 

açısından ne ifade ettiği analiz edilmiştir. Çalışma, Berlin sürecinin “genişleme” odaklı bir süreç 

olmadığını, sürecin konjonktürel gelişmelerin ve üye ülkelerin çıkarlarının etkisinde kaldığını 

savunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Berlin Süreci, Batı Balkanlar, AB üyeliği 
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WHAT HAS BERLIN PROCESS BROUGHT TO THE WESTERN BALKANS? 

ABSTRACT 

With the collapse of Yugoslavia, the European Union (EU), began to contact with the Western 

Balkans and has contributed to the economic and political stability of the region through various 

policies and approaches. The Stabilization and Association Agreements signed with the Western 

Balkan countries since 1999 aim to prepare the countries of the region for European Union 

membership in the final analysis. At the Thessaloniki Summit in 2003, the Western Balkan countries 

were given a membership perspective. However, after the enlargements of 2004 and 2007, the Union, 

which has been in an “enlargement fatigue”  and has been struggling with certain crises such as Euro 

crisis, Brexit, refugee crisis since the 2000s, has put the expansion into the background. 

 As the membership perspective has greyed, the reform momentum has gradually declined 

and democratic backsliding began in the region. With the decline of the Union’s influence, presence of 

other actors such as Russia, China, and Turkey increased in the region. The EU wanted to revive the 

EU-Western Balkans relations, also keeping in mind that the region is located on the main migration 

route to Europe during the refugee crisis.  In this period, also many non-EU initiatives have launched 

that support the EU policies.  In 2014, with the initiative of Germany, the "Berlin Process" was 

launched to strengthen regional co-operation and support the Western Balkan countries’ EU 

integration process. The aim of the study is to investigate the effectiveness of the Berlin Process and 

analyze whether it has contributed to the European Union integration process of the region. In this 

context, the study will analyze the summit conclusions in terms of bilateral relations, regional 

cooperation and EU integration of the Western Balkans. The study argues that the Berlin process is not 

an enlargement-focused process, but is under the influence of conjunctural developments and the 

interests of the EU member states. 

Keywords: Berlin Process, Western Balkans, EU membership. 

GİRİŞ 

Avrupa Birliği (AB), 1999 yılında ortaya konan İstikrar ve Ortaklık Süreci ve bu sürecin aracı 

olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları aracılığıyla, Batı Balkan ülkelerine sunduğu ekonomik ve siyasi 

birtakım teşvikler karşılığında, bu ülkelerden temel haklara ve azınlık haklarına saygı göstermelerini 

ve siyasi, ekonomik ve kurumsal yapılarını AB’nin temelini oluşturan değerlere uyumlaştırmalarını 

beklemiştir (Piana, 2002, s. 213). İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları son tahlilde bölge ülkelerini üyeliğe 

hazırlamayı hedeflemiş ve süreç ilerleme raporları ile düzenli olarak takip edilmiştir. 2003 Selanik 

Zirvesi Batı Balkan ülkelerine üyelik perspektifi vererek bölgenin geleceğinin Avrupa’da olduğunu 

onaylamıştır.  
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Ancak 2004 ve 2007 genişlemelerinden sonra bir genişleme yorgunluğu içerisine giren (Oğuz, 

2013, s. 83) ve Avro krizi, Brexit, mülteci krizi gibi çeşitli krizlerle mücadele etmek durumunda kalan 

Birlik, genişlemeyi geri plana atmıştır. Batı Balkanlara sunulan üyelik perspektifi silikleştikçe 

bölgedeki reform ivmesi yavaşlamış, Batı Balkan ülkelerinde otoriterlik, yolsuzluk, patronaj artmış ve 

demokratik gerileme başlamıştır (BİEPAG, 2017: 3-5). 

Gerek bu demokratik gerilemeden, gerekse bölgede Rusya, Çin ve Türkiye gibi aktörlerin 

giderek etki alanlarını genişletmelerinden (Bechev, 2012: 7)  endişe eden AB, Batı Balkanların 

Birliğin Avrupa’ya giden başlıca göç rotası üzerinde bulunması dolayısıyla (Bechev, 2016, s.1) 

mülteci krizinde oynadığı rolü de göz önünde tutarak ilişkileri canlandırmak istemiştir. 2014 yılında 

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in girişimiyle bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve bölge 

ülkelerinin AB ile entegrasyonunu desteklemek amacıyla “Berlin Süreci” başlatılmıştır. Süreç 

çerçevesinde yıllık düzenli zirveler gerçekleştirilmektedir. 2014 yılından bu yana, bölge ülkeleri 

arasındaki işbirliğinin arttığı ve Berlin süreci zemininde çeşitli projelerin hayata geçirildiği kabul 

edilse de,  sürecin Batı Balkanların AB üyelik perspektifi açısından olumlu bir getirisi olup olmadığı 

sıkça tartışılmaktadır. 

Çalışmanın amacı, 2000’li yıllarda çeşitli nedenlerle giderek zayıflayan AB-Batı Balkanlar 

ilişkilerini canlandırmayı amaçlayan Berlin Süreci’ni incelemek ve sürecin bölge ülkeleri için yarattığı 

kazanımları değerlendirmektir. Bu çerçevede Berlin süreci kapsamında 2014-2018 yılları arasında 

yapılan zirvelerin sonuç bildirgeleri incelenmiş, ikinci kaynaklardan edinilen bilgilerden de 

yararlanılarak sürecin Batı Balkanlarda nasıl bir etki yarattığı olumlu ve olumsuz yönleriyle analiz 

edilmiştir. Çalışma, sürecin ikili anlaşmazlıklar ve bölgesel işbirliği için bir diyalog zemini 

oluşturabildiğini ve bağlantısallığı artırdığını,  ancak üyelik süreci açısından yeterli somut kazanımlar 

yaratamadığını savunmaktadır.  

1. 2003 SONRASI AB-BATI BALKANLAR İLİŞKİLERİ 

2000 Feira Zirvesi Batı Balkan ülkelerinin potansiyel adaylıklarını, 2003Selanik Zirvesi ise 

üyelik perspektiflerini ilan etmiştir. Ancak 2000’li yıllarda küresel bağlamda ve AB bünyesinde 

yaşanan gelişmeler Birliği kendi iç sorunlarına yöneltmiş ve genişleme Birlik gündeminde geri palana 

atılmıştır. 2004 ve 2007 genişlemeleri AB ekonomisine ek maliyetler, göç gibi sorunlar getirerek ve 

karar alma süreçlerini zorlaştırarak (Bkz. Dinç, 2012, ss. 80,81, 82, 91) bir genişleme yorgunluğu 

yaratmış, küresel krizin borç krizleriyle birlikte Avro krizine dönüşmesi kamu borçlarını ve işsizliği 

artırmış (Şanlıoğlu, 2016, s. 100); yükselen aşırı sağ, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamafobi gibi 

sorunlar (Öner, 2014, ss. 164-165); Suriye savaşı ertesinde büyüyen mülteci krizi ve İngiltere’nin 

Birlikten ayrılma tartışmaları (Brexit) genişlemeyi AB ajandasında gerilere atmıştır.  

2015 yılında 1 milyonu aşkın insan-mülteci, yerinden edilmiş ya da diğer göçmenler- AB’ye 

ulaşmıştır (European Commission, 2016). Avrupa’ya yönelik mülteci akınının zirve yaptığı 2015 
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yılından bu yana mülteci krizi AB’nin Batı Balkanlar politikasını belirleyen temel unsur haline 

gelmiştir. Batı Balkanların Batı Avrupa ve Orta Doğu arasındaki konumu, bölgeyi mültecilerin transit 

geçişleri için başlıca rota haline getirmiştir (Bechev, 2016, s.1). Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve 

Slovenya mülteci akınlarından en çok etkilenen ülkeler olmuşlardır (Fererro-Turrión, 2015, s.13). Bu 

durum Batı Balkanları AB gözünde “güvenlik ve istikrar” açısından önemli hale getirmiş ancak ne 

yazık ki bu süreçte demokrasi ve genişleme ikinci planda kalmıştır.  

Bölgenin mülteci krizindeki önemi, AB’yi ilişkileri canlandırmak üzere adımlar atmaya itmiştir. 

6 Şubat 2018 tarihli “Batı Balkanlar ile güvenilir bir genişleme perspektifi ve AB ile İlişkilerin 

Artırılması” (A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagaement with the Western 

Balkans) isimli Avrupa Komisyonu belgesi Batı Balkanların AB perspektifinin net ve kesin olduğu ve 

desteklendiği belirtmiştir. Ancak sürecin her ülkenin Kopenhag kriterleri başta olmak üzere gerekli 

koşulluluğu sağlamalarına bağlı olduğu da eklenmiştir (European Commission, 2018, ss.1-3). Üyelik 

umutlarını artıran Şubat 2018 tarihli bu belgeyi takiben Mayıs ayında Bulgaristan’ın başkenti 

Sofya’da, 2003 yılından bu yana, yani on beş yıl aradan sonra, ilk kez bir Batı Balkanlar zirvesi 

gerçekleştirilmiştir. Belgede Batı Balkanların “Avrupa perspektifinin desteklendiği” belirtilmiş, AB ile 

bölge ülkeleri arasında ulaştırma, enerji, dijital, ekonomik ve beşeri bağlantısallık (connectivity) 

sağlanacağının garantisi verilmiştir. Ayrıca göç akınlarına, terörizme, yolsuzluk ve organize suçlara 

karşı işbirliği yapılması gerektiği de vurgulanmıştır (Sofia Declaration, 2018). Ancak Sofya 

Zirvesi’nde bölgeye yönelik genişlemeden söz edilmemiştir.  

Çalışmanın temel konusu olan Berlin Süreci de AB-Batı Balkanlar ilişkilerini geliştirmeyi 

hedefleyen, ancak AB bünyesinde yer almayan, AB politikalarını destekleyici nitelikte bir girişimdir. 

Bir sonraki bölümde sürecin temel amaçları aktarıldıktan sonra zirve sonuç bildirgelerinde açıklanan 

kararlar doğrultusunda sürecin bölgede yarattığı kazanımlar ve sürecin eksik yanları 

değerlendirilecektir.  

2. BERLİN SÜRECİ 

Berlin süreci 2014 yılında Batı Balkanlarda bölgesel işbirliğini ve bölge ülkelerinin Avrupa 

entegrasyon süreçlerini desteklemek amacıyla Almanya öncülüğünde başlatılmıştır (http://wb-

csf.eu/about/). Batı Balkan ülkelerinin yanı sıra, Berlin Süreci’ne dâhil olan AB üyeleri Avusturya, 

Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya, Slovenya ve İngiltere’dir. Süreç AB bünyesinde ilerlemese de, 

Avrupa Komisyonu ve uluslararası finansal kurumlar tarafından desteklenmektedir. Berlin Süreci 

bölge ülkelerinin müktesebata uyum temelinde şekillenen AB entegrasyon süreçlerini tamamlayıcı 

niteliktedir. Bağlantısallık kapsamında süreç insanları, ekonomileri ve devletleri birbirine bağlamayı 

hedeflemiş; ulaştırma ve altyapı, ekonomik bağlantısallık, gençlik işbirliği, iş çevreleri ve sivil toplum 

arasında işbirliği alanlarında projeler ortaya konmuştur. Ayrıca Bölgesel Gençlik İşbirliği Ofisi 

(Regional Youth Cooperation Office-RYCO), Batı Balkanlar Yatırım Odaları Forumu (Western 
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Balkans Chambers Investment Forum), Batı Balkanlar Fonu (Western Balkans Fund) gibi oluşumlar 

vasıtasıyla hükümetler arası işbirliğini desteklemiştir (http://wb-csf.eu/about/). 

Berlin süreci her yıl düzenli yapılan zirvelerle ilerlemektedir. İlk zirve Almanya’nın başkenti 

Berlin’de yapılmıştır. Sürecin temel amacı Berlin Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde, “Reform sürecinde 

gerçek bir ilerleme kaydetmek, süregiden ikili ve iç meselelerin çözülmesinde ve bölgedeki toplumlar 

içinde ve arasında uzlaşı sağlayabilmek” ve aynı zamanda “bölgesel ekonomik işbirliğini” sağlamak 

ve “sürdürülebilir büyümenin temellerini atmak” olarak açıklanmıştır (The Federal Government, 

2014). Başlangıçta 2018’e kadar sürmesi planlanan süreç hâlihazırda devam etmektedir. 2019 yılı 

zirvesinin Polonya’nın Poznań şehrinde yapılması öngörülmüştür (European Western Balkans, 2018). 

Berlin Zirvesi’nde üyelik kriterlerini karşıladıkları takdirde, tüm Batı Balkan ülkelerinin 

Birliğe katılma şansları olacağı belirtilmiştir. Sırbistan ve Kosova ilişkilerinin normalleşmesi ve 

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununun çözülmesi gerektiği, yolsuzluk ve organize 

suçlarla mücadele ve genç işsizliği konularında ek önlemler alınması ve sivil toplumun 

güçlendirilmesi gibi konular vurgulanmıştır (The Federal government, 2014). 

2015 yılı Ağustos ayında yapılan Viyana Zirvesi’nde sürecin bölgesel işbirliğine ve 

bağlantısallığa katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Batı Balkanlar’ın Avrupa perspektifinin desteklendiği, 

ancak her ülkenin entegrasyon sürecinde ilerleyişinin Kopenhag kriterlerine ve İstikrar ve Ortaklık 

süreci koşulluluğuna uyum çerçevesinde şekilleneceği vurgulanmıştır. İkili sorunların çözümü ve 

uzlaşının (reconciliation) önemi üzerinde durulan zirvede, ikili sorunlarda olumlu ilerlemeler 

kaydedildiği belirtilmiştir. Viyana Zirvesi’nde Batı Balkanlar’ın Doğu Akdeniz’den AB’ye düzensiz 

göçün akışında başlıca güzergâh olmasından hareketle, bölge ülkelerinin Avrupa perspektifleri 

doğrultusunda göç, sığınma ve sınır kontrolleri konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Mobilite, büyüme, gençlik, eğitim, bilim ve araştırma alanlarında daha fazla işbirliği 

ve reform yapılması ve AB ile bütünleşilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Radikalleşme, terörizm ve 

şiddet içeren aşırılıklara karşı bilgi alışverişi ve işbirliğinin öneminin altı çizilirken sivil toplumun 

güçlendirilmesi gerektiği de belirtilmiştir (Vienna Western Balkans Summit , 2015). 

4 Temmuz 2016’daki Paris Zirvesi’nde Batı Balkanlarda bölgesel işbirliğinin gelişmesinin hem 

bölgenin hem de tüm Avrupa kıtasının istikrar ve güvenliği için önemli olduğu vurgulanmış; bölgenin 

geleceğinin Avrupa entegrasyonunda olduğu yinelenmiştir. Hukukun üstünlüğünün, beraberinde yargı 

reformlarının, organize suçlar ve yolsuzlukla mücadelenin ve temel haklara saygının, genişleme 

sürecinin merkezinde olduğunun altı çizilmiştir. İyi komşuluk ilişkileri, bölgesel işbirliği ve uzlaşının 

Avrupa Birliği perspektifi için kilit bir koşul olduğu vurgulanmıştır. Paris zirvesi özellikle işsizlik 

başta olmak üzere gençlik sorunlarını ele almış ve RYCO’nun oynadığı role vurgu yapmıştır. Zirvede 

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa’ya göç akınını azaltacak önemli ortaklar oldukları özellikle 

belirtilmiştir (Paris Western Balkans Summit, 2016).  
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12 Temmuz 2017 Trieste Zirvesi’nde bağlantısallığın Berlin sürecinin temel unsuru olduğu 

belirtilmiştir. Zirvede hukukun üstünlüğü, temel haklar, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik alanlarının 

güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Batı Balkanların geleceğinin Avrupa Birliği içinde olduğu 

belirtilmişse de, bunun koşulluluk temelinde şekilleneceği tekrarlanmış ve daha güçlü ve farklılaşmış 

bir Avrupa Birliği’nden ve Batı Balkanları daha iyi kapsayabilmekten söz edilmiştir. Bölgede 

beklemekte olan sorunların çözülmesi ve milliyetçi retoriğin terk edilmesi tavsiye edilmiştir. Bölgesel 

işbirliğini geliştirmek üzere başlatılmış olan bölgesel süreçler aktarılmış ve bölgesel işbirliği ve iyi 

komşuluk ilişkilerinin AB rotasındaki köşe taşlarından biri olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında, 

terörizm, aşırılık, radikalleşme, düzensiz göç akınları vb. konularda ortak mücadelenin öneminden söz 

edilmiştir (Trieste Western Balkans Summit, 2017).   

10 Temmuz 2018 Londra Zirvesi, Avrupa değerlerini benimsemiş bir Batı Balkanların Avrupa 

güvenliği için öneminden bahsetmiştir. Zirvede bağlantısallık, yolsuzluk ve organize suçlarla 

mücadele, dijitalleşme ve bölgesel işbirliğinin önemi vurgulanmış,  yasadışı göç başta olmak üzere, 

terörizm, aşırılıkçılık, yolsuzluk gibi tüm Avrupa’yı ilgilendiren güvenlik sorunlarıyla mücadelede 

Batı Balkanların kilit rolünden söz edilmiştir. Gençlik ve sivil toplum da özellikle üzerinde durulan 

konular olmuştur (Western Balkans London Summit, 2018). 

Berlin süreci kapsamındaki tüm bu zirvelerde Batı Balkanlar’ın Avrupa’nın istikrar ve 

güvenliği için öneminden bahsedilmiş,  bölgenin Avrupa perspektifi teyit edilmiş, Birlik ile bölge 

arasında daha fazla bağlantısallık, işbirliği ve entegrasyondan söz edilmiştir. Ancak genişlemeye 

ilişkin yeni bir söz söylenmemiştir. Bölge ülkelerine üyeliğe ilişkin yeni açılım, fırsat ya da imkanlar 

sunulmamış, ancak her fırsatta Avrupa entegrasyon sürecinin koşulluluğa,  mevcut kriterlerin 

karşılanmasına ve liyakate bağlı olduğu vurgulanmıştır. Yine de, bir sonraki başlıkta anlatılacağı 

üzere, sürecin bir takım eksikliklerine rağmen bölgeye önemli kazanımlar sağladığı kabul 

edilmektedir.  

2.1.Kazanımlar  

Berlin sürecinin bağlantısallığı güçlendirdiği, yeni işbirliği alanları ve projeleri geliştirilmesini 

sağladığı, genişleme politikasının göz ardı ettiği sorunlara-  altyapı eksiklikleri, ekonomik kırılganlık, 

demokratik gerileme, etno-milliyetçilik, ikili sorunlar- odaklanılmasına imkân verdiği, genişlemeyi 

AB ajandasında tuttuğu, bölgesel toplantılar vasıtasıyla karşılıklı güven ve anlayışı ve liderler arası 

diyalogu arttırdığı kabul edilmektedir (Marciacq, 2017, s.9). Süreçle birlikte, bölgede işbirliği 

ilerlemiş, çok sayıda proje ve girişim başlatılmış, Üsküp-Atina ve Üsküp-Sofya ilişkileri başta olmak 

üzere ikili ilişkiler iyileşmiştir  (Bieber, 2018). 

Süreç Batı Balkanları AB ulaştırma ve enerji bağlantısallık ağına eklemlemiştir. Düzenli 

toplantılar ve görüşmeler yoluyla bölgesel işbirliğini geliştirmiş ve bu da Batı Balkanlar Araştırma 

Vakfı (Western Balkans Research Foundation), Batı Balkanlar Ticaret Odası (Western Balkans 
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Chamber of Commerce Secretariat) gibi kurumların inşasını sağlamıştır. Yani, fiziksel olarak Batı 

Balkan ülkelerini yollar ve enerji sistemleriyle bağlayan süreç, aynı zamanda Sivil Toplum Forumu 

(Civil Society Forum) ve RYCO gibi ortak kurumlar yoluyla insan ilişkileri bakımından da 

bağlantısallık yaratmıştır (Hackaj, 2018; Marciacq, 2017, ss.11-12). Ayrıca süreç ile bağlantısallık ve 

bölgesel işbirliği Kopenhag kriterlerinin ve diğer koşulluluk kriterlerinin bir parçası iken, başlı başına 

hedeflere dönüşmüştür. Berlin süreci AB-Batı Balkanlar ilişkilerini canlandırmış, ortak sorunların ve 

yeni fırsatların tanımlanıp tartışılmasına imkân tanımıştır (Hackaj, 2018). 

Öte yandan Berlin Süreci, son yıllarda zayıflamaya başlamış olan AB’nin öncü rolünü 

korumaya, Rusya, Çin, Türkiye gibi aktörlerin giderek artan nüfuzunu kısıtlamaya yönelik bir girişim 

gibi de algılanabilir (Mirošić, 2018, s. 4). Bu bakımdan AB’nin hala Batı Balkanlarla yakından 

ilgilendiğini gösteren bir süreç olması bakımından önem taşımaktadır. 

Hackaj’a göre, AB’li uzmanlar Berlin Süreci’nin genişlemeyi tamamlayıcı rolüne dikkat 

çekerken, Batı Balkanlı siyasiler genişleme potansiyelini açığa çıkardığını düşünmektedir (Hackaj, 

2018). Çalışma, Berlin Süreci’nin bölgesel işbirliğini ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve 

toplumlararası uzlaşı sağlamak gibi üyelik kriterlerine atıf yaparak bölge ülkelerinin entegrasyon 

süreçlerine dolaylı yoldan önemli bir katkı yapmış olduğunu kabul etmekle birlikte, sürecin 

genişlemeye doğrudan bir katkısı olduğu görüşünde değildir.  

2.2. Eksiklikler 

Berlin Süreci’nin yeni bir finansman, yeni ve net işleyiş kuralları ya da yeni kurumlar 

getirmiyor olması en temel eksiklik noktalarıdır. Zirvelerin gündemleri zirveye başkanlık eden ülke 

tarafından belirlenmekte ve yürütülmektedir. Yatırım projelerinin seçimini yapan ve nasıl 

uygulanacağını belirleyen ise EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) öncülüğündeki kalkınma 

bankaları olmaktadır (Hackaj, 2018). 

Berlin Süreci bir denetim ve süreklilik mekanizması da içermemektedir. Bir önceki zirvede 

başlatılan girişimler, bir sonraki zirvenin başkanlığında devam ettirilmekte, ama tüm süreci kontrol 

edecek bir kurum bulunmamaktadır. Zirvenin yapılacağı ülke gündemi belirlediği için süreç, dâhil 

olan ülkelerin çıkar ve önceliklerine göre yönlendirilmektedir. Örneğin, Almanya’nın temel bir 

gündem oluşturduğu süreçte,  Avusturya ikili sorunlara, göç ve sivil toplum katılımına, Fransa mesleki 

eğitime ve gençlik değişim programlarına, İtalya kobilerin gelişimine ve yenilikçiliğe, İngiltere genç 

işsizliği, girişimcilik ve dijitalleşmeye odaklanmıştır. Bu durum sürecin tutarlılığını zayıflatmaktadır 

(Marciacq, 2017, s.8). 

Süreç AB’nin genişleme stratejisinden farklı bir müktesebat yaratmamaktadır yeni kurumlar 

ya da yeni fonlar sunmamaktadır. AB genişleme stratejisini tamamlayıcı ve buna ek bir süreçtir. 
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Sürecin az sayıda ülkeden oluşması sürece belli bir esneklik kazandırmakta ise de, tutarlılık ve 

süreklilik açısından sorun yaratmaktadır (Marciacq, 2017, s.8). 

Bieber’a göre Berlin süreci bölgeye yönelik gerçek bir ilgiden ziyade, zirveye başkanlık eden 

ülkelerin kendi gündem ve çıkarlarını yansıtmaktadır. Fransa, Paris Zirvesi’nden iki yıl sonra, 

Makedonya ve Arnavutluk’un müzakerelere başlaması için tarih verilmesine karşı çıkmıştır. Londra 

Zirvesi ise İngiltere’nin birlikten ayrılsa bile Balkanlardaki rolünü sürdüreceği mesajını 

yansıtmaktadır. Öte yandan Bieber, Birlikten çıkmayı tartışan bir ülkede zirve yapılmasının, bir 

sonraki zirvenin ise Polonya gibi Batı Balkanlar’da stratejik çıkarı olmayan ve bölgede hukukun 

üstünlüğünün tesisine destekleyici bir zemin oluşturamayacak bir ülkede yapılacak olmasının bölge 

ülkelerine karmaşık mesajlar verdiğine de dikkat çekmektedir (Bieber, 2018). 

Peki, süreci nasıl bir gelecek beklemektedir? Bieber’a göre zaten Berlin sürecinin ele aldığı 

birçok konu Şubat 2018 tarihli Genişleme Stratejisine dâhil edilmiştir. Süreci bu şekilde bazı ülkelerin 

eline bırakmaktansa, tüm üye ülkeleri kapsayacak AB-Batı Balkanlar sürecine çevirmek daha yararlı 

olacaktır. Böylece Komisyon daha merkezi bir rol üstlenecek ve süreç daha tutarlı hale gelebilecektir 

(Bieber, 2018). Marciacq ise, Berlin Süreci’nin genişletilerek Brdo-Brijuni Süreci gibi süreçlerle 

birleştirilip büyütülebileceği gibi, halihazırdaki haliyle, AB’nin genişleme stratejisini destekleyen bir 

ek yaklaşım olarak da bırakılabileceğini belirtmiştir  (Marciacq, 2017, s.14). 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

2014 yılından beri bölgesel ilişkileri ve bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyon süreçlerini 

desteklemek amacıyla düzenli zirvelerle yürütülen Berlin Süreci, süregelen ikili anlaşmazlıklar ve 

bölgesel işbirliği için bir diyalog zemini oluşturmuş, bağlantısallığı artırmış, genişleme politikasının 

göz ardı etiği bazı sorunlara odaklanılmasını sağlamış ve Batı Balkanlar’ın AB gündeminde kalmasına 

katkıda bulunmuştur. Ancak kurumsallık, süreklilik ve tutarlılık açısından sorunlu olan girişim, üyelik 

süreci açısından da yeni bir söz söylememiş ve yeterli somut kazanımlar yaratamamıştır. Çalışma, 

Berlin Sürecinin “genişleme odaklı” bir süreç olmadığını, konjonktürel gelişmelerin ve üye ülkelerin 

çıkarlarının etkisinde kaldığını savunmaktadır.  
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YENİ DÜNYA DÜZENİNDE HÜZÜNLÜ BİR KABULLENMİŞLİK VE 

YABANCILAŞMA: KAZUO ISHIGURO’NUN BENİ ASLA BIRAKMA 
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ÖZET 

Bu çalışmada insan onurunun ve varlığının en çok zarar gördüğü 20. yy.’da Husserl’in 

felsefenin tarihsel gelişme çizgisi içerisinde saptamış olduğu tıkanıklıktan yola çıkılarak varlık, insan 

olma, adalet ve özgürlük kavramları yeni bir bakış içerisinde değerlendirilmiştir. İnsanın varlığı, 

özgürlüğü ve onu sarıp sarmalayan dünyayı anlaması ve anlamlandırması göz önünde 

bulundurulduğunda Husserl’in fenomenlere dönerek yarattığı bilgi felsefesinin yaşam ile insan 

arasındaki bağları göstermede yetersiz kalacağı açıktır. Bununla bağlantılı olarak Ishiguro’nun Beni 

Asla Bırakma adlı eserindeki yapay zekalı kahramanlarının var olma, özgürlük ve insanlık üçgeni 

içerisinde ölüm ile yaşam arasında var olmayı ne şekilde deneyimledikleri Albert Camus’un 

“uyumsuz” felsefesi ışığında örneklerle ortaya konulacaktır. Karakterlerinin yapay zekalarıyla insan 

faktörünün dışarıda bırakılmasının olası sonuçlarının tartışılcağı bu çalışmada Husserl kendine ve 

doğaya yabancılaşma, ölüm, monotonluk ve zaman gibi ‘uyumsuz’a ait bu kaynakları reddedip akla 

önem verdiği halde bunu ideal özlere mahkûm ederken; Camus Husserl’in diğer fideist filozoflar gibi 

çareyi sıçramakta bulup, uyumsuzdan kurtulmak istemekle suçlamaktadır. Oysa ona göre uyumsuz 

yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Sonuç olarak Ishiguro’nun bu kurgu dünyası aracılığıyla karakterlerin 

Camus’un felsefesinde yatan uyumsuza ne şekilde başkaldırıda bulunarak uyumsuz bilincini 

yaşadıkları ve özgürleştikleri gösterilmiş ve bu uyumsuz duygusunun kaynakları ortaya konulmuştur. 

Ayrıca, çalışmanın sonunda Husserl’in sözünü ettiği bilimlerin bütüncül bir yapıya sahip olması 

gerektiği de belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, varlık, ölüm, yabancılaşma, özgürlük, uyumsuz. 
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A MELANCHOLIC ACCEPTANCE AND ALIENATION ACROSS THE NEW 

WORLD: NEVER LET ME GO BY KAZUO ISHIGURO 

ABSTRACT 

In this study, the concepts of being, justice and freedom will be dealt with in a new light by 

starting from the stoppage that Husserl identified in the historical development line of philosophy in 

the 20th century, when the humanity suffered the greatest damage. It is clear that Husserl's philosophy 

of knowledge, created by turning to phenomena, is insufficient to show the affinity between life and 

humanity, given the existence and freedom of man and the sense and meaning of the world that 

surrounds it. Regarding this, how the characters with their artificial intelligences in Ishiguro's Never 

Let Me Go experienced life and death in their being, freedom and humanity triangle within the light of 

Camus’s absurd philosophy was tackled by presenting examples. As a result, the way the characters 

liberated themselves by rebellion and experienced this feeling of the absurd in Camusean philosophy 

through the fictional world of Ishiguro will be assessed. Camus accuses Husserl, like other 

philosophical philosophers, of the getaway desire to get rid of the absurd. According to him, however, 

absurd should be fully experienced and prolonged. As a result, the sources of this absurd philosophy 

will be purified through the deeds of the characters in the novel and how they liberate themselves 

within Camus’s philosophy. In addition, it is going to be stated that sciences as told by Husserl should 

have a holistic view of the world. 

Keywords: Phenomenology, existence, death, alienation, freedom, absurd. 

GİRİŞ 

20. yy. hiç şüphesiz kısa aralıklarla patlak veren savaşlar nedeniyle insan onuruna ve varlığına 

en büyük hasarların verildiği ve hüznün baskın olduğu bir çağ olmuştur. Bu köklerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

kopmuşluk duygusu ve harap olmuşluk edebiyatı etkilediği gibi, insan aklını ve soru sorma şekillerini 

de değiştirmiş; doğru, adaletli ve ahlakın arandığı geçerli bir felsefe arayışı çağ boyunca hüküm 

sürmüştür. Belki de Husserl’in felsefe de dahil tüm sosyal bilimlerin işlevsiz hale geldiği düşüncesi 

buna dayanmaktadır. Gerçekten de felsefe 20. yy.’a değin kurucu/ bütünleştirici boyutu üzerinden 

sistemler yoluyla anlaşılır kılınırken, 20. yy. sonrasında bu etki giderek güç kaybetmiş ve felsefe artık 

dünya ve gerçeklikleri açıklamada daha karmaşık bir yapı kazanmış ve buna bağlı olarak 

bütünleştirici, çözümleyici ve eleştirel boyutlarıyla tezahür etmeye başlamıştır (Cevizci, 2012). 

Felsefenin bu çözümleyici ve eleştirel olarak adlandırılan yeni boyutları kendilerini pozitivist 

yaklaşımla somutlaştırır. Bu yaklaşıma göre dünyaya dair bütün doğrular bilimler tarafından 

tüketilmiştir. Husserl’e göre felsefe bu oluşu ele alma süreci içerisinde tarihin belirli dönemlerinde 

kendisi için kesin bilimsel bir belirlenim arayışına girmekle birlikte bu güvenilir belirlenimden uzak 

kalmış ve gerçek bir bilim şeklini alamamıştır (Husserl, 2014, s. 8-9). Diğer doğal bilimlerin bile 
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öğreti içeriklerinin türlü eksiklikleri bulunduğu ve hatta teori ve kanıtlarının sistematik düzenindeki 

bulanıklıklar sebebiyle bilimselliğinin tartışmalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, felsefenin bu 

biricik ve kendine özgü çabalarını gerçekleştirmeye çalışırken kendine özgü amaçlar ve tutumlar 

gerektirdiği aşikârdır.  

Karagöz-Teke’nin aktardığına göre fenomenolojinin çıkış noktasına bakıldığında yeni-Kantçı 

eğilimler tarafından şekillendirilmiş bir bağlamda felsefenin işlevi ile ilgili yaygın bir biçimde duyulan 

şüphenin etkin olduğu bir durum mevcuttur (Karagöz-Teke, 2015, s.33-67). Buna göre Yeni-Kantçılar 

için felsefe araştırmaları felsefeye bağımsız bir çalışma alanı tanımamakta ve felsefeyi bir metot 

probleminden başka bir problem olarak görmemekteydiler. Husserl’e göre de Sokrates, Platon, 

Descartes, Kant, Fichte ve Hegel çizgisindeki geleneksel felsefe, felsefenin kesin bir bilim olarak var 

olabilmesinin önkoşulu olan ve felsefede bilimselliği olanaklı kılan akıl eleştirisinden yoksun 

olmasıdır.  

‘… Elbette ki hiçbir yerde bilimsel öğrenme, yabancı malzemenin edilgin bir biçimde 

alınması değildir; o her yerde, kişinin kendi tarafından nedenlere ve sonuçlara göre 

gerçekleştirilen bir etkinliğe, yaratıcı insanlardan kazanılan akıl kavrayışlarının bir iç 

yeniden yaratışının üretilmesine dayanır. Felsefe öğrenilemez, çünkü burada böyle nesnel 

olarak kavranmış ve temellendirilmiş kavrayışlar yoktur, ya da burada, -bununla anı şey 

demek olan- kavramsal olarak iyice belirlenmiş ve anlamları bakımından tamamen 

açıklığa kavuşturulmuş problemler, yöntemler ve teoriler yoktur.’ (Husserl, 2014, s.8). 

Husserl’in bu düşünceden yola çıkarak felsefi öğretinin yeni bir yapısını kurmaya giriştiği ve 

bunu yaparken de bilim olmanın koşullarını sistematik tartışmalarla açığa çıkarmak gerektiği 

düşüncesinde olduğu açıktır. Ona göre mevcut olan kriz durumunda felsefe tam bir karmaşaya 

dönüşmüş olduğu için her türlü bilgiyi bir kenara bırakmalı ve araştırma dürtüsü felsefelerden değil, 

şeylerden ve problemlerden yola çıkmalı, kaynağa ilişkin bir bilim köklerden güç almalı ve önyargısız 

olmalıdır. İşte ancak bu ‘fenomenolojik ne’lik kavrayışıyla’ ve ‘önyargısız’ bir görüyle dünyayı 

gerçekten anlamak mümkün olabilir (Husserl, 2007, s.11-72). Ayrıca, Husserl’e göre her bilgi kavramı 

bir varlık kavramına bağlı olduğu için fenomenoloji de belli bir varlık kavramından hareket etmelidir 

ve fenomenolojinin amacı da dolayımsız ve mutlak bilgiye ulaşmak olmalıdır. “Bir bilginin mutlak 

olması için, o bilginin elde edildiği varlık alanının da mutlak olması gerekir. Relativ bilginin elde 

edildiği varlık alanı da relativdir. Husserl’e göre, bilginin niteliği, … sadece varlığın niteliğine 

bağlıdır.” (Mengüşoğlu, 1976, s.21). 

Dolayısıyla fenomenoloji özlere ait bilgiyi elde etmeye çalışır; ancak bu öz verili/sunulmuş 

olmadığı için fenomenoloğun bu bilgiyi elde etmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle fenomenolojik 

tavrın yöneldiği alan doğal yaklaşımın aksine hazır değildir; bu alanın elde edilmesi gerekir. Ayrıca 

fenomenolojide yapılan betimlemeler gelişigüzel betimlemeler değildir. Esenyel’in aktardığı gibi 
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“şeylerin kendilerine dönüş çağrısı, fenomenlere sanki onları ilk kez görüyormuşuz gibi yaklaşmamızı 

ve şimdiye kadar onlar hakkında düşünülmüş olan her şeyi soyutlamamızı önerir. Husserl için, bu 

tavır, şeyler hakkında söylenmiş olanlarla değil, şeylerin kendileriyle ilgilenmek anlamına gelir 

(Esenyel, 2015, p.139-140). 

20. yy’da hızla evirilmeye devam eden sınırsız teknoloji kullanımı, yapay zekâ gelişmeleri, 

klonlama çalışmaları, genetik kodların çözülmesi, bilgisayar aracılığıyla doğal diller arası çeviri, üç 

boyutlu yazıcılarla yeni organ üretimi gibi gelişmelerin hızla arttığı bir dönem yaşarken bilim-kurgu 

filmlerinde tanık olduğumuz insansı robotlar günümüzün son teknolojisiyle tasarlanmakta ve 

hayatımızın bir parçası haline gelmektedir. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ve 

genel anlamda felsefe tarihi göz önünde bulundurulduğunda varoluşçu felsefenin 20. yy’da olgunluk 

çağına eriştiği açıktır. Meydana gelen bu kadar çok sayıda bilimsel gelişmenin yanısıra 20. yy aynı 

zamanda bireye ve insana vurgunun her zamankinden fazla yapıldığı ve varoluşçuluğun hüküm 

sürdüğü bir çağ olmuştur. Ancak bu tür gelişmelerin hızla yayılmasıyla insana yapılan vurgu, insanın 

sosyal ve kültürel yönü ve bu gelişmelerin sonuçlarını da öngörmenin gerekliliğini ortaya çıkmıştır. 

İnsanın kendi içindeki dinamikleri ve duygusal yönü göz önünde bulundurulduğunda yapılan tüm 

bilimsel gelişmeler, bu gelişmelerin bir fırsat mı ya da insanlık için bir tehdit unsuru mu oluşturacağı 

felsefe açısından cevaplanması önemli olan bir sorun teşkil etmektedir. 

Ünlü Fransız filozofu Albert Camus Sisifos Söyleni adlı eseri boyunca insanın içindeki uyumsuz 

duygusundan bahseder ve bu duyguyu farklı yönlerinden aydınlatmaya çabalarken Husserl’in 

fenomenolojik yönteminden fenomenolojiyi “yönelimsel bir disiplin” i pratiğe dönüştürdüğü için 

olumlu anlamda etkilendiğini de açıkça belirtir (Sharpe, 2015, s.163). Camus’nun tümüyle tinsel 

göründüğünü iddia açık bir olgu mevcuttur: “İnsanın kendi gerçeklerinin pençesinde olduğu.” Camus 

Sisifos Söyleni’nde üzerinde durduğu bu uyumsuzun bilincine varan kişinin bu duyguya 

ayrılmamasına bağlandığını ve umutsuzluğunun bilincine vardığını iddia eder. Camus’ya göre Chestov 

ve Kierkegaard sıçrarlar, sıvışırlar; başka bir ifadeyle ölümsüze göz dikerek felsefi intihar ederler ve 

mantıksal olarak açıklanamayan her şeyi ve hatta ‘uyumsuz’u tanrılaştırmaktan geri durmazlar. 

“Alçalmış düşüncenin bu “havarisi” varlığı tüm derinliğiyle yeniden 

canlandıracak şeyi bu alçalışının son noktasında bulur. Gizemci düşünce bizi bu yollara 

alıştırdı. Bunlar da herhangi bir düşünce tutumu kadar geçerli. …. Büyüklüğü 

tutarsızlığıdır. Kanıtı da insansal olmaması. Ona sıçramak ve bu sıçramayla ussal 

aldanmalardan kurtulmak gerekir. … Ama Chestov tüm ağırlığı terimlerden birine 

yükleyerek dengeyi yok eder: anlama isteğimiz, saltık özlemimiz ancak biz birçok 

şeyleri anlayabildiğimiz, açıklayabildiğimiz ölçüde açıklanabilecek şeylerdir. Usu kesin 

olarak yadsımak boşunadır” (Camus, 1997, s.48). 
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Camus’ya göre usun kendi alanı var olmakla birlikte bu alan insan deneyiminin alanıdır ve ona 

göre insan her şeyi aydınlığa kavuşturma gayreti içerisindedir. İnsan bu aydınlığa kavuşamadığında ve 

bundan uyumsuz doğduğunda usdışının üstünlüğü mefhumu belirir. Camus’ya göre ussal olanla ussal 

olmayanın geçiş noktası kesin değildir ve o doğanın sınırlarının belli bir yere, belli bir sınıra kadar 

geçerli olduğunu ifade eder. Bu sınırdan sonra uyumsuz doğar ve uyumsuz insan ne her şeyi usla 

açıklar ne de tamamen usdışını benimser. Böylece uyumsuz bir insanın bakışı deneyimin tüm 

verilerini kapsamaktadır ve bu nedenle de sıçramaya meyil etmez. Uyumsuz insan yalnızca 

umutsuzluğunun farkındadır (Camus, 1997, s.50-52). Buna ek olarak Husserl’in aksine Camus 

herhangi bir metodoloji sunmaz ve akıl yürütme aşamalarındaki çökmenin nedenini açıklamaz. 

Husserl’in aksine Camus’nun fenomenolojisi varoluşçudur, epistemolojik değildir (Blackman, 2012, 

s.7). 

Buna bağlı olarak bir sonraki bölümde varoluşçuluktaki fenomenoloji etkisi ele alınacak ve 

Camus’nun Husserl’in fenomenlere dönme çağrısının eleştirisi açıkça ortaya konulacaktır. Gerçekten 

öze dönerek insanın duygusunu açıklamak mümkün olabilir mi? 20. yy’da politik, etik ve ontolojik 

auraların baş döndürücü bir hızla değişmesiyle birlikte özgürlük ve yabancılaşma duygusu 20.yy 

sınırları içerisinde nasıl açıklanabilir? Husserl’in fenomenoloji felsefesi dünyayı ve insanı açıklamaya 

yetebilir mi? Açıklayamazsa ve iddia ettiği gibi sadece betimlerse bu durum Camus’nun ortaya 

koymuş olduğu uyumsuzla nasıl çelişmektedir? Husserl’in öne sürdüğü her bilginin özünün bulunduğu 

savı ‘uyumsuz’ düşünce için ne ifade etmektedir? Bu soruların cevaplarını daha somut hale getirmek 

için bu çalışmada Kazuo Ishiguro tarafından kaleme alınan Beni Asla Bırakma adlı eseri incelenmiştir. 

Eserdeki klon karakterlerin varoluşu bu sorular ışığında açıklanmaya çalışılmış, özgürlük ve 

yabancılaşma kavramları Husserl ve Camus ekseninde irdelenmiştir. Klon insanların eğitim gördüğü 

ve hayatlarını organ bağışı yaparak geçirdikleri bu eserde insan faktörünün nasıl göz ardı edildiği 

alıntılarla ortaya konulacaktır. Sonrasında da Husserl’in “temellere ve yönteme ilişkin” pozitif bir 

bilim eleştirisi ile bilimlerin bir bakış açısına sahip olmalarının gerekliliği günümüz insanı açısından 

önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

1. HUSSERL, ALBERT CAMUS VE VAROLUŞ SORUNU 

20 yy. iki büyük dünya savaşının gerçekleştiği, geleneksel değerlerin kökten sarsıldığı, 

insanların hayatlarını kaybedip sakat kaldığı, büyük bir çöküntü yaşadığı ve tüm dayanaklarını 

kaybettiği için ekonomik, siyasi ve politik birçok sorunla yüzleşmek zorunda kaldığı bir çağ olmuştur. 

Varoluşçuluğun 20. yy. yüzyıl boyu hüküm sürmesi elbette tesadüf değildir. Varoluşçu olarak 

adlandırılan bütün filozofların homojen niteliklere sahip olduğunu var sayarak bir çatı altında 

toplamak elbette olanaklı değildir. Varoluşçu olarak adlandırılan filozoflar “bir ekolün savunucuları 

değillerdir ve onların hayli bireysel düşünüşlerine, uyruklarına ve tutumlarına dair etkileyici bir unsur 

da düşüncelerinde birbirleriyle ilgili oluşlarıdır: Birbirlerini yönlendirmişlerdir, doğal olarak bir aile 
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oluşturmuşlardır; her biri bir diğerine ışık tutmuştur ve bir arada ortak temalara dair bir içerik 

geliştirmişlerdir” (Blackman, 2012, s.7). Birincil araştırma nesneleri varoluş olup, bunun kendini 

insanda somutlaştırdığını ifade ederler. Bu varoluş yalnızca bir taslak ve bir tasarıdır, kendini sürekli 

olarak özgürlük içinde yaratır. Ayrıca varoluşçuların en temel ortaklıkları yaşantıya dayanıyor 

olmalarıdır. Bu yaşantı Jaspers’te “varlığın incinebilirliğinin algısı”, Heidegger’de “ölüme gidiş”, 

Sartre’da “bulantı”, Camus’da ise “uyumsuz” kavramına tekabül etmektedir. 

Husserl fenomenolojisinin önemli ölçüde etkilediği bu varoluşçu felsefede fenomenolojik 

yöntem birçok filozof tarafından kabul görüp uygulanırken; varoluşçuların somut bireye verdikleri bu 

öneme Husserl’de rastlanılamaz. Husserl felsefesini aşkın bir saf benlikte temellendirmeye çalışırken, 

varoluşçulardan bu yönüyle ayrılır. Husserl’in bilgi nesnesi (noema) ile bilgi edimini (noesis) ayıran 

kavrayışına karşı, varoluşçular bilginin öznesiyle nesnesinin ayrılamayacağı görüşünü savunurlar 

(Akbulut, 2014, s.21). Özet olarak fenomenolojik yöntem varoluş felsefesinde taşıdığı idealist 

eğiliminden kendini arındırırken, insan varlığını somut bir biçimde değerlendirmeye çalışmıştır. 

Varoluş felsefesi, fenomenolojik yöntem tarafından öne sürülen sezginin görünen bir nesnenin açık ve 

dolaysız bilgisi olduğu görüşünü kabul etmiştir. Bununla birlikte fenomenolojinin etki alanı 

düşünüldüğünde bu akımın Marcel, Jaspers, Heidegger ve Sartre gibi bazı varoluşçu filozofları 

etkilediğinden bahsetmek gerekir. Bu filozoflar her ne kadar Husserl’in görüşlerine karşı çıksalar da 

genellikle onun fenomenolojik yöntemini kullanmışlardır (Akbulut, 2014, s.13). 

Düşünmenin görmeyi yeniden görmeyi öğrenmek olarak ifade eden Camus’ya göre bilinci 

yönetmek, her görüntüyü ayrıcalıklı bir yer durumuna getirmek demektir. Başka bir ifadeyle Husserl 

tarafından da popülerleştirilen görüngübilim dünyayı açıklamaya yanaşmaz, aksine yaşanmışın 

betimlemesi olmayı yeğ tutar. Bu da her nesnenin kendi gerçeği olduğunu, bilincin bu gerçekleri 

aydınlatarak yöneltilen dikkat ile birlikte bu nesneleri saptadığı anlamına gelmektedir. Burada söz 

konusu olan betimlemedir. Halbuki hiçbir sözcük amaçlılık düşüncesi taşımamakta, yalnızca “yön” 

anlamında kullanılmakta ve yersel bir değeri bulunmaktadır (Camus, 1997, s.58). Ancak Camus 

Husserl’i oldukça Platonvari bulduğunu da söylemekten geri durmaz. 

Çünkü Husserl amaçlamanın gün ışığına çıkardığı “zaman-dışı özler”den de söz eder, 

Platon’u dinler gibi olur insan. Her şey bir tek şeyle değil, her şey her şeyle açıklanır. Ben 

bir ayrım görmüyorum arada. Hiç kuşkusuz, bilinci her betimleme sonunda 

“gerçekleştirdiği” bu düşünlerin ya da bu özlerin kusursuz örnekler olmaları istenmiyor 

daha. Ama algılamanın her verisinde doğrudan doğruya var oldukları söyleniyor. Her şeyi 

açıklayan tek bir düşünce yok artık, sonsuz sayıda nesneye anlam veren, sonsuz sayıda öz 

var. Dünya kımıltısızlaşıyor, ama aydınlanıyor da. Platon gerçekçiliği sezgisel oluyor, ama 

gene de gerçekçilik olarak kalıyor. Kierkegaard tanrısına dalıyordu, Parmenides düşünceyi 
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Bir’in içine atıyordu. Ama burada düşünce soyut bir çoktanrıcılığa atılıyor” (Camus, 1997, 

s.59). 

Camus bir adım daha ileri giderek Husserl’in düşünceyi soyut bir çoktanrıcılığa atmakla itham 

etmekte, getirdiği derinliğe rağmen Husserl’in yaklaşımını “hiyerarşiden uzak ülküsel bir dünyada 

ayrıcalıklı bir öz” gerektirmesinden bahsederek onun yaklaşımını yalnızca generallerden oluşan bir 

orduya benzetmektedir (Camus, 1997, s.60). Sonuç olarak fenomenolojik yöntem, varoluş 

felsefesinde, taşıdığı idealist yönelimlerden arındırılmış ve insani varlığı somut biçimde yorumlama 

yolunda kullanılmaya çalışırken; varoluş felsefesi, fenomenolojik yöntem tarafından ileri sürülen; 

sezginin görünen bir nesnenin açık ve dolaysız bilgisi olduğu görüşünü kayıtsız şartsız kabul etmiş 

ancak insanı bir bütün olarak ele almamıştır (Akbulut, 2014, s.5). 

2. CAMUS’UN ÇERÇEVESİNDE KLONLARIN YABANCILAŞMA VE ÖZGÜRLÜK 

SORUNSALI 

Camus usla usdışının aynı görüntüye götürdüğünü iddia etmekte, çağın düşüncesini (20. yy.) 

hem dünyanın anlamsızlığı felsefesine en yatkın olanlardan hem de sonuçlarında en parçalanmışlardan 

biri olarak nitelemektedir. Camus’ya göre us kavramının tek yönlü olduğu konusunda yanlış bir 

düşünce mevcuttur ve bu durum da gerçeğin sonuna kadar ussallaştırılması ile usdışısallaştırılması 

arasında bir kısır döngüye girdiğini açıkça ifade etmektedir (Camus, 1997, s.62). Ona göre dünya ne 

çok ussal ne de tamamen usdışıdır; dünya usa uymayan bir kavramdır. Camus’ya Husserl’in 

betimlemesi sonunda usun herhangi bir sınırı kalmamakta iken, uyumsuz kendi sınırlarını saptayan 

açık görüşlü ustur.  

Uslamlamam kendisini uyandıran açıklığa bağlı kalmak ister. Bu açıklık 

“uyumsuz”dur. Arzulayan tinsel varlıkla umut kırıklığına uğratan dünya arasındaki 

kopuştur, birlik özlemimdir, bu dağınık evrenle onları birbirine bağlayan çelişkidir. 

Kierkegaard özlemimi yok eder, Husserl de bu evreni bir yerde toplar. Benim beklediğim 

bu değildi. Bu parçalanmaları yaşamak ve düşünmek, benimsemek mi yoksa yadsımak 

mıgerektiğini bilmek söz konusuydu. Apaçığı maskelemek, denklemin terimlerinden 

birini yadsıyarak uyumsuzu silmek söz konusu olamaz. Bununla yaşanabilir mi, yoksa 

mantık bundan dolayı ölmeyi mi buyurur, bunu bilmek gerekir (Camus, 1997, s.64). 

Camus’ya göre özgürlük kavramı insanın yazgısından kaçmak ve uyumsuzdan kurtulmak 

yerine bunu tüm sonuçlarıyla ve yüce gönüllülükle kabul etmektir. Uyumsuzu yaşamak insana üç 

erdem getirir: başkaldırı, özgürlük ve tutku. Yaşama da değerini veren aslında kabullenmişlik gibi 

görünen bu başkaldırıdır. Bu başkaldırıyla insan anlamdan yoksun dünya içerisindeki çıplak hakikate 

direnir. Aynı zamanda hem meydan okumak hem de gerçek değerini vermek de işte bu uyumsuz 

duygusunu yaşamaktan geçmektedir. Uyumsuz kişi Ishiguro’nun eserindeki klon kahramanlar gibi 

hiçbir şekilde teslimiyet içermeyen bu davranış ve başkaldırılarıyla kendi hayatlarını değerle 
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bezeyerek, ona mana ve belli bir büyüklük kazandırır. Ruth, Kathy ve Tommy uyumsuzdan asla 

kaçmamakta, Husserl’in ve diğer fideistlerin aksine ölecekleri gerçeğini bilmelerine rağmen buna tüm 

güçleriyle ayak diremektedirler. Dolayısıyla buradaki kabullenişin aslında bir başkaldırı olduğu ve 

bunun da uyumsuzu yaşamayı sağladığı açıkça görülebilir. Klon olmalarına rağmen yaptıkları eserlerle 

hayata tutunmaya çalışan bu kahramanlar “insan” unsurunun, insanın duygusal boyutunun ne denli 

önemli olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. 

Camus Sisifos Söyleni’nde bu bilinç ve başkaldırının vazgeçişin karşıtı olduğunu ve insanın bu 

başkaldırıyla yüreğinde indirgenmez ve tutkulu olan her şeyi yaşamıyla canlandırmasından 

bahsetmektedir (Camus, 1997, 69). Camus’ya göre uyumsuz insan gönüllü olarak değil, uzlaşmamış 

olduğunda ölür ve ölüm elle tutulabilen tek gerçekliktir. Beni Asla Bırakma adlı eserin içindeki 

karakterlerin dünyasında da her bir klonun ölüm gerçeğini ve kendilerinin er geç öleceklerini 

(tamamlanacaklarını) bilmelerine rağmen (aşamalı organ bağışı ile) ellerindeki her şeyi tüketmeye 

çalıştıkları ve bu gerilimi canlı tutmaya çalıştıkları aşikardır. Kabullenme olarak görünen bu 

başkaldırıda Kathy ve Tommy biricik gerçeklerini ve aşklarını ortaya koyduklarını bilmekte ve bu 

duyguyu sonuna kadar yaşamak için yaptıkları eserlerin gerçekten aşklarının gerçek olduğunu ispat 

etmeye çalışarak “gecikme” ya da “tecil” (deferral) almaya çalışmaktadırlar. Bu gerçek meydan 

okuma da onların özgürlük sınırlarını oluşturduğu iddia edilebilir. 

3. BENİ ASLA BIRAKMA VE “UYUMSUZ”: İNSAN MI VE MAKİNE Mİ? 

Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro’nun kaleme aldığı Beni Asla Bırakma (Never Let Me 

Go) temelinde bilim-kurgu yatan bir 20. yy. distopyasıdır. Ancak Ishiguro’nun düşlediği bu gelecek 

uçan uzay araçları, farklı uygarlık ya da süper güçler, gökdelenlerle çevrili şehirlerden oluşmamakta; 

eserde sunulan bu ikincil dünyada insan ve insanlık kavramının anlamının yitirildiği ürpertici bir resim 

tasvir edilmektedir. Roman birinci tekil kişi olan Kathy H. adlı bir kadın tarafından anlatılmakta ve 

hikâye Hailsham adlı okulda başlamaktadır. Ancak bu eserde değişik yönlerden defalarca ele alınan 

yatılı okulda eğitim gören çocuklarınkinden farklı bir senaryo bulunmaktadır. Kitabı bilimkurgu 

sınırları içerine sokan durum ise bu karakterlerin gerçek hayattaki insanların organ ihtiyacını 

karşılamak üzere kopyalanmış klonlardan oluştuğu gerçeğidir. 

Klonlama teknolojisinin günlük hayatın bir parçasını oluşturduğu ve bunun sonucunda insan 

üretiminin gerçekleştirildiği bir gelecek tasviriyle Ishuguro’nun eserinde bu karamlık gerçek okurun 

yüzüne ilk aşamada vurulmaktadır. Kathy, Tommy ve Ruth hikâyenin ana kahramanlarıdır ve hikâye 

bu üç kişinin arasındaki etkileşimle serimlenmektedir. Çocukları ve gelecekleri olmayan bu klon 

okulunda sağlık yönünden en üst düzeye ulaşmış bir toplum resmedilmektedir ve insanların organ 

ihtiyacını karşılamak üzere bu dünyadaki tüm klonlar adeta birer damızlık donör olarak 

yetiştirilmektedir. Çocuklar bu belirsiz dünyada neye hizmet ettiklerinden habersiz sıraları geldikçe 

birinci, ikinci, üçüncü ve o zamana kadar hayatta kalacak şansları varsa dördüncü organ bağışlarını 
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gerçekleştirip kendilerinin tamamlamakta yani ömürlerini sona erdirmektedirler. Ölümün soğukluğunu 

“tamamlamak” sözcüğüyle çocuklara bir misyon olarak yükleyip, onların insan sınıfında görülmüyor 

olmaları ve çocukların istediklerinde bu görünmez duvarı aşamıyor olmaları romanın en büyük kırılma 

noktasını oluşturmaktadır. Bilim ve teknolojinin korkutucu bir hızla gelişerek, deneylerle işlerin 

görüldüğü, insan organlarını temin etmek adına insan faktörünün hiçe sayıldığı böyle bir bağlamda 

Husserl’in doğa bilimlerine dair düşüncelerini yeniden göz önüne alarak, Husserl’i 20. yy. şartları ile 

diyaloğa sokarak yeniden yorumlamak yerinde olacaktır. 

Eserdeki en büyük kırılma noktası Hailsham adlı okuldaki öğretmen Lucy’nin çocukların birer 

donör olarak yetiştirildiklerini onlara ağlayarak itiraf etmesi ve kısa zaman içerisinde bütün çocukların 

belli aşamalar ve operasyonlar sonrasında kısa hayatlarını tamamlayacak olmaları ve ölüm gerçeğini 

öğrenmeleri olmuştur. 

“Başka kimse anlatmasa bile,” dedi, “ben anlatacağım size. Sorun şu; size hem 

anlatıldı, hem anlatılmadı. Size bazı şeyler anlatıldı ama gerçekte hiçbiriniz 

anlamıyorsunuz ve bazıları bu durumun böyle kalmasından hoşnut. Ama ben değilim. 

Doğru düzgün bir hayat yaşayacaksınız, bilmeniz gerekir, gerekeni bilmeniz şart. 

Hiçbiriniz Amerika’ya gitmeyeceksiniz, hiçbiriniz film yıldızı olmayacaksınız. Geçen 

gün bazılarınızın planladığını duyduğum gibi, hiçbiriniz süper marketlerde 

çalışmayacaksınız. Hayatlarınız sizin için önceden kararlaştırıldı. Yetişkin olacaksınız ve 

sizler yaşlanmadan, hatta orta yaşa bile gelmeden, hayati organlarınızı bağışlamaya 

başlayacaksınız. Her biriniz bu nedenle yaratıldınız. Filmlerini seyrettiğiniz aktörler gibi 

değilsiniz, benim gibi bile değilsiniz. Bu dünyaya belli bir amaçla getirildiniz ve 

geleceğiniz, hepinizin geleceği önceden belirlendi. Bu yüzden, artık bu şekilde 

konuşmamalısınız. Yakında Hailsham’dan ayrılacaksınız, çok zaman geçmeden 

organlarınızı bağışlamaya hazırlanacaksınız. Bunu unutmayın. Doğru düzgün 

yaşayacaksınız, kim olduğunuzu ve sizi nelerin beklediğini bilmeniz gerekir.” (Ishiguro, 

2012, s.68). 

Organ temin etmek adına klon insanlar üretmek, onları kontrol altında tutmak adına eğitim 

faaliyetlerini yürütmek ve hatta bu yeni türü değerlendirirken sadece gereksinimi karşılamak adına 

insana makine gibi davranmanın yanlış olduğu ve insan faktörünün göz önünde bulundurulması 

gerektiği açıktır. Bu nedenle Husserl’in ifade ettiği gibi bilim ve dolayısıyla bu yapay zekâ tasarımları 

bütüncül bir bakış açısıyla her alanı içine alacak şekilde düzenlenmelidir. Klonların özgürlük 

sorunsalları ele alındığında Camus açısından özgürlük sorununun anlamsız olduğunu, çünkü bu 

konunun özünde yine Tanrı sorununa bağlı olduğu açıkça görülebilir. Camus bu nedenle insanın özgür 

olup olmadığını bilmek istemediğini, bunun insanın bir efendisi olup olamayacağını bilinmesini 

buyurmaktan başka bir fayda sağlamayacağını iddia eder. Ona göre özgürlük yalnızca düşünce ve 
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eylem özgürlüğüdür. Oysa Ishiguro’nun eserinde mevcut olan bu hiyerarşi duygusuyla birlikte 

yaşayan klonların özgürlük anlayışı insan olmaktan bile çok uzaktadır.  

Başlangıçtaki nihilistik tutumundan giderek uzaklaşmış olan Camus onurlu bir başkaldırı, 

sevgi, kardeşçe dayanışma, yüreklilik ve kardeşçe dayanışma gibi öneriler geliştirmiştir (Geçtan, 

1990). Nitekim Beni Asla Bırakma adlı eserde de bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir yana, bir bilinç 

farkındalığının olmasının gerekliliği aşikardır. Bu tür bir farkındalık da ancak ikinci dereceden bir 

düşünme ile mmkün olabilir. Husserl’in bahsetmiş olduğu bakış açısına yer vererek bu ikinci 

dereceden düşünme de ancak insana bütüncül olarak bakmakla ve pratik yaşamda bir bütünlük 

sağlamak ile mümkün olabilir. İnsan insanlığını kendisi yapmakta, yolunu kendisi seçmektedir. 

Geçtan’ın (1997) aktardığı gibi insan doğmuş olduğunu ve bir gün yaşamın sona ereceğinden 

haberdardır. İşte ölümün bu kaçınılmazlık duygusu eserde de gözler önüne serildiği üzere insanın 

varlığına sahip çıkmasının ve tüm sorumluluğu kendi omuzlarına almalarının özgür bir yaşam için 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi insanın ruhu ve bedeni ayrı yapılar değildir. İnsanın 

dünyadan bağımsız bir varlığı yokken , dünya da insandan ayrı var olmaz. Zira varoluşçu psikoloji de 

esasen özne ve nesne biçimindeki ikirciliğe karşı koymakta; insan ve içinde bulunduğu dünyanın bir 

bütün olduğunu savunmaktadır. Husserl’in  bahsettiği de felsefenin kendisini yeniden konumlandırıp, 

yeni hareket noktalarına ve yeni yöntemlere ihtiyaç duyduğudur. Husserl’e göre felsefe kendi 

başlangıçlarına, problemlerine ve yöntemlerine ulaşmalı, bilimsel veri ve sonuçlara körü körüne bağlı 

olmadan bilincin kendisine fenomenolojik bir nelik anlayışıyla yaklaşmalıdır. İnsan unsuruna bütüncül 

yaklaşılmalı, yapay zeka temelli robotları günlük yaşantımız içinde eritilirken bütün riskler ve faydalar 

göz  önünde bulundurulmalıdır. 

Yine bahsi geçen eserde klonların Hailsham’daki süreci tamamlayıp Cottages’da (kulübeler) 

yaşamlarını sürdürmelerine rağmen dışarıdan her eve dönüşlerinde kollarındaki çipli kartları sisteme 

okutmak zorunda olmaları ve birer yetişkin olmalarına rağmen yaşadıkları uyumsuz duygusu ölümsüz 

özgürlük şanslarını sıfıra indiren bu klonlar, eylem özgürlüğü için mücadele etmekte ve sanat eserleri 

meydana getirerek onun etkinliğini arttırmaktadırlar. Bu durum da bu umut ve gelecek yoksunluğu 

içinde bir gelişme anlamına gelmektedir. Klonların uyumsuzla karşılaşmadan -kısa zaman içinde 

öleceklerini öğrenmeden- önceki hayatlarında her şeyin bir anlamı varmış gibi davranmakta iken; her 

an gelebilecek bir ölümün baş döndürücü soğukluğu ve tek gerçek olması ile birlikte aslında 

düşündükleri gibi özgür olmadıklarını fark etmişlerdir. Bu nedenle ölümsüzlük güveninin olmadığı 

yerde tam anlamıyla hangi özgürlüğün var olabileceği asıl sorunsaldır. Klonlar da bulundukları bu 

distopik dünyanın sınırları içerisinde gerçekten özgür olmamış olduklarını daha iyi anlama imkânı 

bulmakla birlikte kendi bilinç özgürlüklerini deneyimlemektedirler. Madame’ın bu çocukların 

eserlerini çocukların üretilmiş birer klon oldukları halde gerçekten ruhlarının olup olmadığını anlamak 

için yaptırmış olduğunu söylemesi ve tecili (deferral) reddetmesi ise başka bir kırılma noktasıdır: 
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Ama sevgili çocuk, sen sorularını sordun. En basitine cevap verelim, belki bu diğerlerinin 

de cevabı olur. Sanat çalışmalarınızı neden aldık? Bunu niçin yaptık? Demin ilginç bir şey 

söyledin, Tommy. Marie-Claude’la bu konuyu tartışırken. Sanat çalışmalarınızın sizin kim 

olduğunuzu gösterdiğini söyledin, içinizde neler olduğunu. Böyle söyledin, değil mi? Evet, 

yanlış bir yorum değildi. Sanat çalışmalarınızı aldık, çünkü bunların ruhlarınızı 

gösterdiğine inanıyorduk. Ya da daha ince bir ifadeyle söyleyeyim; sizin ruhlarınız 

olduğunu kanıtlamak için yaptık bunu.” (Ishiguro, 2012, s.207). 

Yetişkin hale gelmiş olan klonların uzun süren bir mücadeleden sonra bu gerçeği öğrenmiş 

olmaları ve ölümün çok yakın olduğunun hissedilmesi karakterlerin kendilerini yeniden buluşunu 

sağlamaktadır. Klon olmalarına rağmen sürdürmüş oldukları bu başkaldırı onların kendilerini yeniden 

buluşunun ispatı gibidir. Madame’ın yıllar sonra Tommy ve Kathy’i birlikte erteleme almak için 

geldiklerinde söyledikleri insan faktörünün ne denli önemli olduğunu ortaya çıkarmasından dolayı 

düşündürücüdür. 

“Başka yerlerde nasıl olursa olsun, biz en azından size iyi bakılmasını, harika bir ortamda 

büyümenizi garantiye aldık. Bizden ayrıldıktan sonra da, en dehşetli şeylerden uzak 

tutulmanızı sağladık. En azından bu kadarını yapabildik sizin için. Ama sizin bu hayaliniz, 

erteleme hayaliniz. Böyle bir şey hiçbir zaman elimizde değildi, en güçlü olduğumuz 

zamanlarda bile. Üzgünüm, söyleyeceklerimi iyi karşılamayacağınızı biliyorum. Ama 

üzülmeyin. Sizin için sağlayabildiğimiz şeyleri takdir edebilirsiniz umarım, ikinize bir 

bakın! İyi yaşamlarınız oldu, eğitimli ve kültürlüsünüz. Size daha fazlasını 

sağlayamadığımız için üzgünüm, ama bir zamanlar koşulların ne kadar kötü olduğunu 

anlamalısınız (Ishiguro, 2012, s.95). 

Kaderlerini kabullenmiş görünen; ancak sessiz bir başkaldırı ile hayata tutunmaya çalışan bu 

çocuklar bir insan varlığı olarak kendi özlerini tanıma ve bunun adına bu varlık uyumsuzluğunun 

karşısına dikilmişlerdir. Bu başkaldırı onların insani niteliğini de aşarak onları sonuçta kendi 

aralarındaki dayanışma değerine ulaştırmıştır. Tommy ile Kathy’nin çocukluktan beri birbirlerine âşık 

olduğunu bilmesine rağmen Tommy ile yakınlaşıp bir ilişki yaşayan Ruth da bu gerçekliğin farkına 

vardıktan ve kendisi de iki organ bağışını tamamladıktan sonra Kathy ve Tommy’e gecikme almaları 

için yardım etmiştir.  Bu şekilde özgürlüklerinin bilincine varan, uyumsuza ve insani sınırlara bağlı 

özgürlüğü tadan Kathy ve Tommy tekrar Madame ile temas kurmak üzere harekete geçmiş, mevcut 

anı yaşamaya ve hayata bağlanmaya çalışmışlardır. Teknik olanaklar ve doğru koşullar altında insan 

zekasına denk bu yapay zekâ tasarımı bilgi üretme anlayışının ne denli önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Beynin karmaşık ve gelişmiş yapısı, yapay zekâ üzerine çalışan bilim insanlarının etik 

konular üzerinde de düşünmeye davet edicidir. “İnsana özgü” denildiğinde insanın ne denli karmaşık 
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bir yapı olduğu, insanın zihin, duygu, yaratıcılık gibi bilişsel süreçlerden geçtiğini va makine ya da 

klon insan kavramının etik boyutlarının da önemi ortaya çıkmaktadır. 

Madame’ın gecikmenin mümkün olmadığını belirttikten sonra “… Zavallı yaratıklar, bütün 

planlarımız ve kurgularımızla size ne yaptık böyle?” (Ishiguro, 2012, s.121) sözü ile uyumsuzu 

yaşayan klonlar bundan sonra tüm çıplaklığıyla “olası, yıkıcı ve donmuş, saydam ve sınırlı”  (Ishiguro, 

2012, s.73) bir evren görmektedirler. Sözü geçen bu evrende hiçbir olasılık söz konusu değildir, ancak 

her şey verilmiştir ve bu evren aşıldığı anda yıkılış ve hiçlik başlamaktadır. Ruth’un kendi organını 

alacak olan ve onun kopyası olduğunu öğrendiği kadınla göz göze gelişi de Ruth’un böyle bir evrende 

yaşamakta olduğunun idrakini ve ondan gücünü, umut etmenin yadsınmasını, avuntusuz bir yaşamın 

yılmaz tanıklığını çıkarmaya karar vermesine işaret etmektedir.   

Uyumsuz ve onun çelişkin yaşamını sürdüren eserdeki bu karakterler yaşadıkları yaşamın 

sorumluluğunu alarak, bilincinde olarak ellerinden geldiğince fazla yaşamakta ve duyumsamaktadırlar. 

Eserin sonunda yağmurun altında Tommy’nin ölümünün çok yakın olduğunu bildiği, tecil 

alamayacağını ve artık hayatını daha fazla uzatamayacağını öğrendiği andaki çaresizlik duygusuyla 

gerçekleşen isyanı ve son ameliyatına girdiği zamandaki olgunluğu onlar için tek kazanamamanın 

erken ölüm olduğu gerçeğinden başka bir şey değildir. Uyumsuzu tüm benlikleriyle yaşayan bu 

klonlar taşıdıkları yaşamların fazlalığının insanın istemine bağlı olmayıp, onun karşıtına yani ölüme 

bağlı olduğunu bildikleri için buna razı biçimde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Tüm gerçekliğe rağmen 

Tommy’nin ölmeden önce Hailsham’ı hala güzel bir yer olarak hatırlaması onların özgürlükle dolu 

yaşamlarının bir özeti mahiyetindedir. 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak, günümüz şartları ve geleceğin olası gelişmelerini düşünerek insan faktörünün bu 

hızla gelişen teknoloji ve bilimsel ilerlemeler karşısında tehdit altında olduğu açıktır. Deneylerle iş 

görmek konusu göz önüne alındığında bir bilimin başka bir bilim üzerine kurulup, birisinin diğeri için 

yöntemsel model olarak işe yarayacağı doğrudur. Ancak günümüz 21. yy şartlarını ve birtakım her 

alanda var olan farklı politikaları göz önünde bulundurduğumuzda felsefenin yeni bir boyutta 

temellendirilmesi gerektiği ve insan, özgürlük, sevgi ve dayanışma gibi kavramların öneminin 

vurgulanması gerekmektedir. 

Diğer bir yandan varoluşçuların üzerinde durduğu diğer bir konu da yalın bir şekilde 

açıklanabilir. Yaşamda karşılaşılan sorunlara karşı bir savunma mekanizması olarak geliştirilen ve bir 

çeşit güdük yaşam olan yüzeysellik ve sığlığa karşılık, yaşamın derin ve ciddi bir boyutu olduğunu göz 

ardı edecek düzeye gelirse bu durum insanoğlu açısından bereberinde büyük riskler getirecek duruma 

ulaşabilir.  Günümüz dünyasına Husserl açısından bakacak olursak Husserl’e göre insan sadece teorik 

değil, pratik ve değersel deneyimlerin içinde yaşamını sürdürmektedir. Bu nedenle insanın dünya 

hakkındaki deneyimlerine ek olarak etik, teknik, politik, estetik, kültürel vb .deneyimleri yani kültürü 
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mevcuttur. Ancak insan geçmişten getirdiği önyargılar ya da doğalcı yaklaşımın büyüsü nedeniyle 

deneyimlerini yanlış alanlara sürükleme ve dolayısıyla kendi özgürlüğünü yok etme tehlikesiyle karşı 

karşıya gelebilir. Dünyaya yalnızca deneysel bir lens ile bakmak, sadece deneysel olguları 

yorumlayarak tek tipçi bir bakış açısına sahipa olmak başta eğitim olmak üzere birçok alanda da geriye 

gitmenin istenmeyen öncüsü haline gelebilir. 

Halen bu tip bir tek taraflı düşünceyi devam ettirmek, büyük resmi görmeyerek insanın 

özgürlüğünü yok etmek, yapay zekaya ve mucizeler yaratacağına inanılan bir teknoloji dünyasına bel 

bağlamak insan unsurunun geleceği için beraberinde çok büyük riskler getirebilir. Bizzat 

deneyimlemekte olduğumuz toplumsal krizler göçler, açlık, yoksulluk, savaşlar ve şiddet gibi olumsuz 

durumlar teknolojik ve bilimsel gelişmelere körü körüne bağlı kalınarak çözülebilecek sorunlar olarak 

görülemez. Çünkü bir makine eyleminin sonuçlarını öngöremezken, insan ortaya koyduğu duygu ve 

düşünceleriyle ve geçmişten getirdiği birikimleriyle bir olayı farklı yönleriyle ele alabilecek 

potansiyele sahiptir. Sadece deneylerle iş görmekve doğa bilimlerine özenmek pratik yaşamın 

gerçekleiğini gözden kaçırmak demektir. Bu durum Husserl’in sözünü etmiş olduğu felsefe ve bilimi 

rakip olarak görmekten ziyade, bu ikisini aynı zeminde buluşturarak olaylara bütüncül bir biçimde 

bakmakla çözülebilir. Felsefenin de yeniden kesin bir bilim olarak temellendirilmesi gerektiği 

gerçekliğinin altında yatan neden budur. 
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GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE ÜLKE GRUPLARININ 

POLİTİK EKONOMİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI: TANIMSAL ANALİZLER
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Sevda YAPRAKLI 

Cevat GERNİ 

ÖZET 

Politik ekonomi, ülkeler arası gelir farklılıklarını açıklamada geleneksel üretim faktörleri kadar 

önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle politik ekonomi, ekonomik büyümenin sürdürülebilir hale 

getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle çalışmada gelişmişlik düzeylerine göre 

(gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş) ülke gruplarının politik ekonomi göstergelerinin 1995/96-

2016 dönemine ait gelişimleri tanımsal analizlerle incelenmektedir. Çalışmada, politik ekonomiye 

ilişkin toplam altı gösterge (politik istikrar, yönetim kalitesi, beşeri sermaye, kamu kesimi büyüklüğü, 

gelir dağılımı, ticari ve finansal dışa açıklık) ele alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Gayri Safi 

Milli Hasıla (GSMH) açısından diğer ülke gruplarına göre daha iyi konumda bulunan gelişmiş 

ülkelerin nispi olarak politik ekonomi göstergeleri açısından da daha iyi durumda oldukları tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Politik Ekonomi, Gelişmişlik Düzeyi, Ekonomik Büyüme, Tanımsal Analizler 

 

THE COMPARISON IN TERMS OF POLITICAL ECONOMY INDICATORS OF 

COUNTRY GROUPS ACCORDING TO ECONOMIC DEVELOPMENT LEVELS: 

DESCRIPTIVE ANALYSIS 

ABSTRACT 

Political economy is as important as traditional production factors in explaining differences in 

income between countries. In this respect political economy plays an important role in making 

economic growth sustainable. For this reason, in this study the developments of political economy 

indicators of country groups (developed, developing and underdeveloped) in the period of 1996/97 - 

2016   are examined with descriptive analysis. To this end, six political economy indicators (political 

stability, management quality, human capital, public sector size, income distribution, and commercial 

and financial openness) were used. As the result of the analysis, it was found that developed countries 

with higher GNP per capita have relatively good political economy performance than other country 

groups (developing and underdeveloped).   

Keywords: Political Economy, Level of Economic Development, Economic Growth, Descriptive 

Analysis. 
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GİRİŞ 

Politik ekonominin ülkeler arası gelir düzeyi farklılıklarını açıklamadaki rolü açık ekonomi 

makro iktisadının önemli tartışma konularından biridir. Bunda, hemen hemen tüm dünya ülkelerinin 

politik ekonomiye ağırlık vermeleri ve ekonomik büyüklükte politik ekonominin stratejik rol 

oynaması etkili olmuştur.  

İktisadi açıdan ekonomik sistem (kapitalist, sosyalist, karma) tercihi ve buna uygun kamu 

politikası (maliye, para vb.) uygulamaları ekonomik ve politik belirlemeleri ortaya çıkarmaktadır. 

Günümüz dünyasında politik ve ekonomik belirlemeler hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

karşılıklı bir etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Bu durum ekonomi ile politika arasında kesin bir 

ayrımın yapılamamasına yol açmakta ve ortak bir payda kapsamında politik ekonomi ya da ekonomi 

politik kavramını gündeme getirmektedir (Aslan, 2018: 4). 

Politik ekonomi kavramı, farklı bakış açılarına ve ele alındıkları alana göre farklı şekillerde 

tanımlanabilmektedir. Politik ekonomi iktisadi anlamda genel olarak ekonomik faaliyetlerin politik 

temellerini ya da devletlerin ekonomi politikalarının ulusal ve uluslararası piyasalar üzerindeki etkilerini 

araştıran bir alan olarak tanımlanabilmektedir (Scott, 2006: 1). 

Ekonomi-politika ayırımının yapılmadığı, ulusal-uluslararası boyut taşıyan politik ekonomi 

anlayışının gelişmesinde birçok faktörün etkisi olmuştur. Bu faktörlerin başında küreselleşme ve 

geleneksel ekonomi politikalarının başarısız olması yer almaktadır. Küreselleşmenin dünya ekonomisi 

üzerindeki en önemli etkisi, liberal ekonomik sistemi ve küresel siyasi güç olma olgusunu ön plana 

çıkarmasıdır. Geleneksel ekonomi politikalarının dünya ekonomisi üzerindeki en önemli etkisi ise, 

ülkeler arası büyüme-gelişme farklılıklarının giderilmesinde yeterince etkin olamamalarıdır. Bu iki 

temel faktörle birlikte politik ekonominin gelişmesini sağlayan diğer temel faktörler ise; adem-i 

merkeziyetçi yönetim, bilgi ekonomisi ve diğer dinamikler şeklindedir (Aslan, 2018: 10). 

Büyüme literatüründe 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin farklı 

boyutları ele alınmıştır. Diğer faktörler sabitken, ekonomik büyüme üzerinde etkili olan temel 

faktörlerden biri olan politik ekonomi, kapsamında yer alan göstergeler üzerinden ekonomik büyüme 

sürecini etkilemektedir. Günümüzde ülkeler arası gelir farklılıklarını azaltmak tüm dünya ülkelerinin 

temel hedeflerinden biridir. Bunu sağlamak ise büyük ölçüde politik ekonomi göstergelerinin istikrarlı 

olmasını gerekli hale getirmektedir. Çünkü istikrarlı ekonomik ve politik belirlemelere sahip ülkeler 

diğerlerine göre daha hızlı bir gelişim trendi sergilemektedirler (Apaydın, 2013: ii). 

Uluslararası literatürde yer alan uygulamalı çalışmalarda, politik ekonomi göstergelerinin her 

biri için standart ve kapsamlı ölçüm yapılmadığı, ancak göstergelerin gruplandırılması durumunda 

genel kabul görmüş ölçümlerin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan akademik 

çalışmalarda ulaşılan sonuçlar ekonomik büyümenin; politik istikrar, yönetim kalitesi, beşeri sermaye, 

kamu kesimi büyüklüğü, gelir dağılımı, ticari ve finansal dışa açıklık gibi politik ekonomi 

göstergelerinden etkilendiğini göstermektedir. 



105 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Politik ekonominin ülkelerin gelir düzeyleri üzerindeki etkisinden hareketle yapılan bu 

çalışmanın temel amacı; gelişmişlik düzeylerine göre (gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş) 

ülkelerde politik ekonomi göstergelerinin 1992/96-2016 dönemine ait gelişimlerini karşılaştırmalı 

olarak tanımsal analizlerle incelemektir. Bu amaçla çalışmada önce konuyla ilgili teorik ve uygulamalı 

bilgilere yer verilmektedir. Daha sonra yapılan tanımsal analizler sonucunda elde edilen bulgular 

grafikler halinde sunulmaktadır. Son olarak, bulgular kısa bir sonuç bölümüyle değerlendirilmektedir.  

1. LİTERATÜR ÖZETİ 

Büyüme ve kalkınma iktisatçılarının geleneksel faktörler kadar önemli olan politik ekonomi 

göstergelerine ilişkin tanımsal ve ekonometrik tahminlere büyük önem verdikleri görülmektedir. 

Bunda geleneksel üretim faktörlerinin gelişme farklılıklarını açıklamada yetersiz kalmalarının ve 

teorik gelişmelere paralel olarak konu ile ilgili olarak yapılan uygulamalı çalışmalarda farklı bulgulara 

ulaşılmasının etkili olduğu söylenebilir. Çalışma konusu kapsamında, diğer üretim faktörlerinin sabit 

olduğu varsayılarak, gelişmişlik düzeylerine göre politik ekonomi göstergelerinin ekonomik 

büyüme/gelişme üzerindeki etkilerini inceleyen uygulamalı çalışmalara yer verilmiştir. Konuya ilişkin 

belli başlı çalışmaları sonuçları itibariyle şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Uluslararası literatürde Olson vd. (2000), Scully (2002), Alfaro (2004), Guerin ve Manzocchi 

(2007), Aidt vd. (2008) ve Arslan (2011) gibi yazarlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, 

politik ekonomi göstergelerinin ekonomik büyümede önemli bir rol oynadığı ve ülkeler arası 

gelişmişlik farklılıklarını açıklama gücüne sahip oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu 

çalışmalarda politik ekonomiye yönelik yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu, bazı göstergelerde 

etkinliğin süreklilik arz etmediği ve kamusal endişeler yarattığı ileri sürülmüştür. Ayrıca politik 

ekonomiye yönelik standart ölçümlerin yapılamamasının, uygulamalı çalışma sonuçlarının farklılık 

göstermesine neden olduğu vurgulanmıştır. 

Konu ile ilgili olarak büyük çoğunluğu GÜ’lerden oluşan örnek grubu üzerine yapılan belli başlı 

çalışmalarda [Benhabib ve Spiegel (1994), De Meulemeester ve Rochat (1995), Olson vd. (2000), 

Guerin ve Manzocchi (2007), Aidt vd. (2008), Kim (2008) ve Saenz vd. (2011)] politik ekonomi 

göstergelerine ait gelişme düzeyinin ekonomik gelişmişlik düzeyine paralel olduğu belirlenmiştir. 

Özellikle GÜ’lerde politik ekonominin ekonomik gelişmeyi hem doğrudan hem de istihdam, tasarruf, 

verimlilik ve ihracat, ülkeler arası ilişkiler vb. gibi değişkenler üzerindeki etkileri yoluyla dolaylı 

olarak etkilediği belirlenmiştir.  

[Edwards ve Tabellini (1991/1992), Jansen (2003), Woo (2003), Alfaro (2004), Guerin ve 

Manzocchi (2007), Dietz ve Neumayer (2007), Aidt vd. (2008) ve Arslan (2011) gibi yazarlar 

tarafından büyük çoğunluğu GOÜ’lerden oluşan örnek grubu üzerine yapılan çalışmalarda, politik 

ekonomi göstergelerinin gelişmeyi olumlu etkilemesi için belirli bir gelişmişlik düzeyinde olunması 
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gerektiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda özellikle üst orta gelir düzeyinde yer alan GOÜ’lerde politik 

ekonomi göstergelerinin daha etkili oldukları söylenebilir. 

Genel olarak büyük çoğunluğu AGÜ’lerden oluşan örnek grubu üzerine yapılan çalışmalarda 

[Balasubramanayam vd. (1996), Scully (2002), Brempong ve Wilson (2004), Gwartney (2004), Gries 

ve Redlin (2012), Sawalha vd. (2013), Zhao (2015), Ahmet ve Baloch (2017) ve Habyarimana ve 

Dushimayezu (2018) ise politik ekonomi göstergelerinin ekonomik büyümeyi pozitif etkileyecek 

düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda genel olarak ekonomik ve siyasi 

başarısızlıkların, savaş ve çatışmaların varlığının politik ekonominin etkinliğini azalttığına vurgu 

yapılmıştır. 

1991/92-2018 dönemindeki çeşitli yıllarda GÜ, GOÜ ve AGÜ’ler üzerine yapılan ve yukarıda 

bahsedilen temel uygulamalı çalışmaları Tablo 2.1’deki gibi özetlenebilir. 
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Tablo 2.1. Politik Ekonomi Göstergelerine İlişkin Literatür Özeti 
Yazar(lar)/  

Çalışma Yılı 
Ülke(ler)/Dönem 

Politik Ekonomi 

Değişken(ler)i 
Yöntem Sonuç 

Edwards-
Tabellini/1991-92 

76 ülke/1971-1982 Politik İstikrar 
Panel Veri 
Analizi 

Politik istikrar düzeyi gelişmişlik 

düzeyi arttıkça artmakta ve ülke 

refahını olumlu yönde etkilemektedir. 

Benhabib-

Spiegel/1994 

121 GÜ ve 

GOÜ/1965-1985 

Beşeri Sermaye, 

Teknolojik Uyum 
Hızı 

Panel Veri 

Analizi 

Beşeri sermaye ekonomik gelişmeyi 

dolaylı olarak etkilemektedir. 

De Meulemeester-

Rochat/1995 

6 GÜ/1885-1986 

arası çeşitli yıllar 
Beşeri Sermaye 

Panel Veri 

Analizi 

Beşeri sermayenin büyüme üzerindeki 

etkisi gelişmişlik düzeyine göre 

farklılık göstermektedir. 

Balasubramanayam 

vd./1996 

46 AGÜ ve 

GOÜ/1995 
Ticari Açıklık 

Yatay Kesit 

Veri Analizi 

Ticari açıklığın büyümeye katkısı 

GOÜ’lerde AGÜ’lerden daha 

yüksektir. 

Olson vd./2000 
68 GÜ ve 

GOÜ/1960-1987 

Yolsuzluk, 
Hukukun 

Üstünlüğü  

Panel Veri 

Analizi 

Politik ekonomi GÜ’lerde büyümeyi 

pozitif etkilemektedir. 

Scully/2002 
Çeşitli AG ve GO 
Asya Ülkeleri/2002 

Ekonomik 
Özgürlükler 

Yatay Kesit 
Veri Analizi 

Ekonomik özgürlük düzeyindeki artışın 

gelir artışı üzerindeki etkisi GOÜ’lerde 

daha yüksektir. 

Jensen/2003 114 Ülke/1970-1997 
Siyasi Rejim 

Tercihleri 

Panel Veri 

Analizi 

Demokratik yönetimin yatırımlar 

üzerindeki pozitif etkisi otokratik 
yönetimden % 70 daha fazladır. 

Woo/2003 
57 GÜ ve 

GOÜ/1970-1990 

Kamu Büyüklüğü, 
Politik 

İstikrarsızlık 

Panel Veri 

Analizi 

Politik istikrasızlığın bütçe ve üretken 
yatırımlar üzerindeki yükü GOÜ’lerde 

daha yüksektir. 

Brempong-
Wilson/2004 

21 Afrika/1975-1994 

23 OECD 

Ülkesi/1961-1995 

Beşeri Sermaye 
Harcamaları 

Panel Veri 
Analizi 

Beşeri sermaye harcamaları OECD 
ülkelerinde daha etkindir. 

Gwartney/2004 
Geneli AGÜ olan 99 

Ülke/1980-2000 

Ekonomik 

Özgürlük, Beşeri 
Sermaye 

Panel Veri 

Analizi 

Ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri 

politik ekonomiye bağlıdır.  

Alfaro/2004 
20’si OECD Ülkesi 

71 Ülke 

Politik İstikrar, 

Ticari Açıklık 

Yatay Kesit 

Veri Analizi 

Etkin politik ekonomiye sahip 
ekonomilerde ticari açıklık ekonomik 

gelişmeye katkıda bulunmaktadır. 

Guerin-
Manzocchi/2007 

39 GÜ ve 
GOÜ/1992-2004 

Siyasi Rejim 
Tercihleri 

Panel Veri 
Analizi 

Demokratik rejim tercihi yapan 

GÜ’lerde ekonomik büyüme hızı aynı 

durumdaki GOÜ’lerden daha yüksektir. 

Dietz-

Neumayer/2007 

Çoğunluğu AGÜ 

Olan 115 Ülke/2007 

Kurumsal Kalite, 

Yolsuzluk 

Yatay Kesit 

Veri Analizi 

AGÜ’lerde kurumsal kalite düzeyi daha 

düşük, yolsuzluk düzeyi daha yüksektir. 

Aidt vd./2008 44 Ülke/2008 
Yönetişim Kalitesi, 
Yolsuzluk, 

Kurumlar  

Yatay Kesit 

Veri Analizi 

Gelişmişlik arttıkça yönetişim ve 
kurumsal kalite artmakta, yolsuzluk 

azalmaktadır. 

Kim/2008 61 GÜ ve GOÜ Ticari Açıklık 
Yatay Kesit 
Veri Analizi 

Ticari açıklığın ekonomik büyüme 

üzerindeki pozitif etkisi GÜ’lerde daha 

yüksektir.  

Saenz vd./2011 İspanya/1960-2000 

Demokrasi, Ticari 

Açıklık, Kamu 
Büyüklüğü 

Z. Serisi 

Analizi 

Ticari açılma, demokrasi tercihi ve 

kamu yatırımlarının artması büyümeyi 
etkilemektedir.  

Arslan/2011 Türkiye/1987-2007 
Politik 
İstikrarsızlık 

Z. Serisi 
Analizi 

Ekonomik gelişmişlik düzeyi politik 
istikrarsızlık düzeyini etkilemektedir. 

Gries-Redlin/2012 
Çoğu AGÜ 158 

Ülke/1970-2009 

Ticari Açıklık 

Politikası 

Panel Veri 

Analizi 

Ticari açıklık politikası uygulayan 

GOÜ’lerdeki büyüme hızı AGÜ’lerden 

daha yüksektir. 

Sawalha vd./2013 
GÜ, GOÜ ve AGÜ 

1970-2005 

Beşeri Sermaye, 

Liderlik 

Panel Veri 

Analizi 

Politik ekonominin ekonomik etkinliği 

AGÜ’lerde oldukça daha düşüktür. 

Zhao/2015 
 Çeşitli AGÜ’ler-

2015 

Yönetim Kalitesi, 

Eko. Çeşitlendirme 

Yatay Kesit 

Veri Analizi 

AGÜ’lerde yönetim kalitesi ile 

ekonomik çeşitlendirme arasında ilişki 
bulunmamaktadır. 

Ahmet-

Baloch/2017 

Pakistan/Balochistan-

2017 

Politik 
İstikrarsızlık ve 

Eşitsizlik 

Yatay Kesit 

Veri Analizi 

Azgelişmişlik ve eşitsizlikler politik 

ekonomiyi etkisiz hale getirmektedir.  

Habyarimana-

Dushimayezu/2018 
Ruanda-1996-2015 Yönetim Kalitesi  

Z. Serisi 

Analizi 

Politik ekonomi gelişmişlik düzeyini 

etkilemektedir. 
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Tablo 2.1 incelendiğinde konu ile ilgili uygulamalı çalışmaların tamamına yakınında, politik 

ekonomi göstergelerinin ekonomik büyüme-gelişme üzerinde etkili olduğuna değişen ölçülerde destek 

sağlandığı görülmektedir. Ayrıca genel kabul görmüş standart ölçümler olmamakla birlikte, politik 

ekonomi göstergelerinin belirli bir kalkınma aşamasına ulaşmış ülkelerde daha etkin olduğuna yönelik 

bir yargıya ulaşıldığı gözlenmektedir. İncelenen uygulamalı araştırmalardan hareketle bu çalışmada, 

gelişmişlik düzeylerine göre GÜ, GOÜ ve AGÜ’lerde politik ekonomi göstergelerinin 1992/96-2016 

dönemine ilişkin gelişimleri karşılaştırmalı tanımsal analizlerle incelenecektir.  

Konuya ilişkin olarak yapılan diğer çalışmalara göre bu çalışmanın, ele alınan verilerin zaman 

dönemi ve veri seti açısından farklılık arz ettiğini ifade etmek mümkündür. Çalışmada yapılan 

tanımsal analizlerin hem uygulamalı çalışmalara hem de politik ekonomi göstergelerine ilişkin strateji 

belirlemelerine katkı sağlaması umulmaktadır. 

2. GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI TANIMSAL ANALİZLER 

Bu çalışmada, gelişmişlik düzeylerine göre GÜ, GOÜ ve AGÜ’lerde politik ekonomi 

göstergelerinin yıllar itibariyle gelişimleri karşılaştırmalı tanımsal analizlerle incelenmektedir. Böylece 

ülke grupları arasında gelir farklılıkları yaratan göstergeler belirlenmeye çalışmaktadır. Bu amaçla 

öncelikle 1992-2016 dönemine ait istatistiki veriler kullanılarak, ülke grupları GSMH açısından 

karşılaştırılmaktadır. Daha sonra 1995/96-2016 dönemi için politik ekonomi göstergeleri (politik 

istikrar, yönetim kalitesi, beşeri sermaye, kamu kesimi büyüklüğü, gelir dağılımı, ticari ve finansal 

dışa açıklık) grafiklerle sunulmaktadır. Ele alınan dönem istatistiki veri mevcudiyetine göre 

belirlenmiştir.  

Çalışmada ele alınan ülke grupları Dünya Bankası (World Bank-WB) tarafından kişi başına 

gelire göre düşük, orta ve üst gelirli ülkeler şeklinde yapılan tasnife göre belirlenmiştir. WB’nin 2017 

yılı itibariyle yaptığı sınıflandırmaya göre; kişi başına reel GSYİH’sı 1.025 $ ya da daha altında olan 

ülkeler Düşük Gelir; 1.026-12.475 $ arasında olan ülkeler Orta Gelir ve 12.475 $ ve daha üstü kişi 

başına reel GSYİH’ya sahip ülkeler ise Üst Gelir Grubu’nda yer almaktadırlar (WB, 2017). Çalışmada 

üst gelir grubu GÜ, orta gelir grubu GOÜ ve düşük gelir grubu ise AGÜ olarak alınmıştır (Kubar, 

2016: 69). 

Çalışmada kullanılan kişi başına GSMH verileri ABD doları cinsinden alınmış ve (%) 

değişimler ekonomik büyümenin temsilcisi olarak kullanılmıştır. Politik ekonomi göstergeleri 

bağlamında politik istikrar ve yönetimin etkinliği göstergelerine ilişkin değerler WB The Worldwide 

Governance Indicator’den alınmıştır. Politik istikrar ve yönetimin etkinliği endekslerine ait değerler (-

2,5) ile (2,5) arasında değişmektedir (WB World Development Indicators, 2017). Kamu kesimi 

büyüklüğü, kamu harcamalarının GSMH’ya oranı şeklinde hesaplanmıştır. Beşeri sermaye için 

GSMH’dan eğitime ayrılan (%) paylar; gelir dağılımı için Gini katsayıları kullanılmıştır. Ticari ve 
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finansal dışa açıklık sırasıyla [(Dış ticaret hacmi/GSMH) ve ((Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi + 

Doğrudan Sermaye Çıkışı)/GSMH)] formülleri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Çalışmada kullanılan veriler için WB ve Harvard Üniversitesi veri tabanlarından yararlanılmıştır 

(WB, 2018; Harvard University, 2018). Çalışmada veri mevcudiyetine göre 65 GÜ, 109 GOÜ ve 31 

AGÜ için yazar(lar) tarafından hazırlanan şekiller kullanılmıştır. 

2.1. Ülke Grupları Bazında GSMH’nin Gelişimi: 1992-2016 

Ülke grupları arasında gelir farklılıkları yaratan politik ekonomi göstergelerini belirleyebilmek 

için gelişmişlik düzeylerine göre ülke gruplarının kişi başına GSMH’larına ilişkin gelişim Şekil 3.1’de 

verilmektedir.       

 

Şekil 3.1. Kişi Başına GSMH  

Şekil 3.1’de görüldüğü üzere 1992-2016 döneminde GÜ’lerin kişi başına GSMH ortalaması 

21.257 $’dan 40.677 $’a, GOÜ’lerin kişi başına GSMH’ları 925 $’dan 4.781 $’a, AGÜ’lerin kişi 

başına GSMH’ları 253 $’dan 615 $’a yükselmiştir. Genel olarak dünya ortalaması ise 4.657 $’dan 

10.150 $’a çıkmıştır. Buna göre ele alınan dönemde kişi başına GSMH GÜ’lerde 1,91 kat, GOÜ’lerde 

5,17 kat, AGÜ’lerde 2,43 kat artarken, dünya genelinde 2,17 kat artış göstermiştir.  
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Şekil 3.2. GSMH % Değişimleri  

Şekil 3.2’de görüldüğü gibi söz konusu ülke gruplarında aynı dönem içinde GSMH’daki %’lik 

değişimler; GÜ’lerde % 2,11, GOÜ’lerde % 4,76, AGÜ’lerde % 3,98 ve dünya genelinde %2,85 

olarak gerçekleşmiştir. Şekil 3.1 ve Şekil 3.2’den hareketle, ülke grupları arasındaki büyüme 

farklılıklarının yıllar itibariyle artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Kişi başına GSMH artış ve 

değişimleri açısından GOÜ’lerin GÜ ve AGÜ’lerden daha iyi konumda oldukları, ancak yine de 

GÜ’ler ile aradaki gelir farkını azaltamadıkları görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle çalışmada, 

ülke grupları arasında büyüme farkları yaratan faktörlere ilişkin göstergeler karşılaştırmalı olarak 

incelenmektedir. 

2.2. Gelişmişlik Düzeyleri Bazında Politik Ekonomi Göstergeleri 

Çalışmada ülke grupları arasındaki gelir farklılıklarının nedenlerini araştırmak amacıyla, diğer 

faktörler veri iken, politik ekonomi göstergelerinin 1995/96-2016 dönemine ait gelişimleri yazar(lar) 

tarafından hazırlanan ve aşağıda sunulan şekillerde verilmektedir. 

Politik ekonomi göstergelerinden biri olan politik istikrarsızlığın ülke grupları bazında yıllar 

itibariyle gelişimi Şekil 3.3’te verilmiştir. Şekilde 1996-2016 yıllarını kapsayan dönem için politik 

istikrar endeksi düzeyleri gösterilmektedir. Şekil 3.3’te görüldüğü üzere, GOÜ’lerde 1996 yılında 

politik istikrar ortalama olarak 0,87 seviyesinde iken, 2000-2002 döneminde 0,94’e yükselmiş, 

akabinde 2003 yılından itibaren düşüş trendine girmiştir. 2004 yılından itibaren de (2016 yılına kadar) 

yaklaşık olarak ortalama 0,80 civarında istikrarlı bir seyir izlemiştir. Endeksteki değer düşüklüğünde 

yaşanan ekonomik krizlerin ve çatışma bölgelerindeki gelişmelerin etkisinin olduğunu söylemek 

mümkündür. GOÜ’lerde 1996 yılı itibariyle politik istikrar endeksinin değeri (-0,26) iken, bu değer 

2000-2006 ve 2010-2012 dönemlerinde ortalama (-0,29) civarında olmuştur. Diğer yıllarda ise 
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yaklaşık olarak 1996 yılına yakın değerler aldığı görülmektedir. GOÜ’lerde endeks değerinin düşük 

olmasında, demokrasi ve siyasi istikrar sıkıntılarının neden olduğu siyasi ve sosyal dalgalanmaların 

etkili olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Şekil 3.3. Politik İstikrar Endeksinin Yıllar İtibariyle Değişimi 

AGÜ’lerde 1996 yılı itibariyle politik istikrar endeksinin değeri (-0,85) iken, bu değer 2005 

yılında (-0,90)’a gerilemiş, 2006 yılında (-0,83) yükselmiş, 2007-2016 yılları arasında ise genel olarak 

düşme yönünde bir eğilim göstermiştir. Endeks değerindeki düşme politik istikrarsızlığın artması 

anlamına gelmekte, gerek ekonomik ve siyasi başarısızlıkların gerekse savaş ve çatışmaların varlığının 

politik istikrarı zayıflattığı görülmektedir. Yapılan hesaplamalar, GÜ’lerde politik istikrar endeksinin 

GOÜ ve AGÜ’lere kıyasla çok daha iyi konumda olduğunu ve 1996-2016 dönemsel ortalamaların 

sırasıyla (0,83), (-0,28) ve (-0,87) şeklinde olduğunu göstermektedir. Buna göre özellikle GOÜ’lerde 

politik istikrarın geleceği görebilmek ve uzun vadeli ekonomik faaliyetler yapabilmek için gerekli 

olduğunu söylemek mümkündür. Tanımsal analizlere göre politik istikrar, ülke grupları arasında 

farklılık göstermekte ve Şekil 3.1 ve 3.2 ile birlikte ele alındığında büyüme farkı yaratan temel 

faktörlerden biri olduğu görülmektedir. 

Politik ekonomi göstergelerinden bir diğeri olan yönetim/yönetişim kalitesine ilişkin endeks 

değerlerinin yıllar itibariyle gelişimi Şekil 3.4’teki gibidir. 
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Şekil 3.4. Yönetim/Yönetişim Kalitesi 

Şekle göre, GÜ’lerde 1996 yılında 1,15 olan değer, 2003 yılında 1,21’e yükselmiş, akabinde 

azalarak 2006 yılın 1,05’e düşmüş, 2007 yılında 1996 seviyesine yükselmiştir. Takip eden yıllarda ise 

düşme trendine girerek 2016 yılında 1,10 seviyesine gerilemiştir. GOÜ’lerde ortalama (-0,45) 

civarında istikrarlı bir seyir izleyen endeks değerinin en zayıf olduğu dönem 2004-2005 yılları 

arasındadır. Değer olarak GÜ’lerin endeks değerinden daha düşük düzeyde olan yönetim/yönetişim 

kalitesi endeksi, 2006 yılından itibaren düşük ama istikrarlı bir trend yakalamıştır. Şekil 3.4’te 

görüldüğü üzere AGÜ’lerde endeks değeri 1996-2002 yılları arasında ortalama (-1.00) iken, 2003-

2005 yılları arasında ortalama (-0.95)’e yükselmiş, akabinde giderek azalan bir seyir izleyerek 2016 

yılında (-1.14) gibi düşük bir seviyeye ulaşmıştır. Yapılan hesaplamalara göre GÜ, GOÜ ve 

AGÜ’lerde yönetim kalitesi endeksinin 1996-2016 dönemine ait ortalamaları sırasıyla (1,14), (-0,40) 

ve (-1,04) şeklindedir. Tanımsal analizlerden hareketle yönetim/yönetişim kalitesinin ülke grupları 

arasında farklılık gösterdiğini ve büyüme farkı yaratan faktörlerden biri olabileceğini söylemek 

mümkündür. 

Politik ekonomi göstergelerinden bir diğeri beşeri sermaye yatırımlarıdır. Şekil 3.5’de 

görüleceği üzere, bilgi çağını yaşayan dünyada GOÜ ve AGÜ’lerin GSMH’dan eğitime ayırdıkları 

paylar genel olarak GÜ’lerin altında kalmaktadır. 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

19
96

 

19
98

 

20
00

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Y
ö

n
e

ti
m

 K
al

it
e

si
 E

n
d

ek
si

 

Yıllar 

Yönetim Kalitesi 

GÜ GOÜ AGÜ 



113 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

 

Şekil 3.5. GSMH’dan Eğitime Ayrılan Pay (%) 

GÜ’lerde GSMH’nın eğitime ayrılan pay dönem başından itibaren istikrarlı bir seyir izlemiştir. 

1992 yılında %4,6 olan oran 1998-1999 yıllarında %4,1 olarak en düşük değerlerini almış, 1994 ve 

2011 yıllarında ise %4,7’ye ulaşarak en yüksek değerlerinin almıştır. GOÜ’lerde ise GSMH’dan 

eğitime ayrılan pay dönem boyunca %3,6 ile %3,2 bandında hareket etmiş, 2014-2016 yıllarında ise 

%3 seviyesine düşmüştür. AGÜ’lerde ise dönem başında %4,5 olan GSMH’dan eğitime ayrılan pay 

1992-1997 döneminde büyük bir sıçrama göstermiş ve %9 seviyelerine çıkmıştır. 1997-1998 ise 

keskin bir düşüşle %2,7 seviyesine inmiştir. Yazar(lar)ın hesaplamalarına göre GÜ, GOÜ ve 

AGÜ’lerde GSMH’dan eğitime ayrılan payların 1992-2016 dönemine ait ortalamaları sırasıyla %4,5, 

%3,3 ve %4 şeklindedir. Tanımsal analizlerden hareketle beşeri sermaye yatırımlarının ülke grupları 

arasında farklılık gösterdiği ve büyüme farkı yaratan temel faktörlerden biri olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 

Politik ekonomi göstergelerinden bir diğeri olan kamu kesimi büyüklüğüne ilişkin gelişim Şekil 

3.6’da verilmiştir. GÜ’lerde 1995 yılı itibariyle % 33 olan kamu kesimi büyüklüğü yıllar itibariyle 

küçük dalgalanmalar göstermekle birlikte belirgin bir azalma eğilimine girmiş ve 2002-2003 

dönemindeki nisbi artışın akabinde 2007-2008 döneminde en düşük seviyesini (% 30) görmüştür. 

2008-2010 döneminde yaşanan toparlanma sonrasında istikrar yakalanamamış olup, değişken trend 

devam etmiştir.  
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Şekil 3.6. Kamu Kesimi Büyüklüğü  

 

Şekil 3.6’a göre GOÜ’lerde 1997-2001 döneminde sırasıyla % 21, % 23, % 23, % 23 ve % 20 

olan kamu kesimi büyüklüğü, 2002 yılından itibaren artış yönünde bir trend göstererek 2016 yılında % 

26,6 olmuştur. AGÜ’lerde 1995 yılında % 17 olan kamu kesimi büyüklüğü, 2000-2007 yılları arasında 

% 14 civarına düşmüş, akabinde küçük dalgalanmalar göstermekle birlikte artış yönünde bir eğilim 

sergileyerek ve 2016 yılında 1995 seviyesine ulaşmıştır. GÜ ve AGÜ’lerdeki düşüşün aksine 

GOÜ’lerde kamu kesimi büyüklüğü artış kaydetmektedir. Yazar(lar)ın hesaplamalarına göre 1995-

2016 yılları arasında kamu kesimi GÜ’lerde % 42 oranında küçülmüş, GOÜ’lerde % 16 oranında 

büyümüş, AGÜ’lerde ise % 12 oranında küçülmüştür. Tanımsal analizlerden hareketle kamu kesimi 

büyüklüğünün ülke grupları arasında farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Temel politik ekonomi göstergelerinden bir diğeri de gelir dağılımıdır. Ülke grupları itibariyle 

gelir dağılımının 1995-2015 dönemine ait gelişimi Şekil 3.7’de verilmiştir. Şekle bakıldığında 

GÜ’lerde gelir dağılımının 1995-2004 yılları arasında dalgalı bir seyir izlediği, akabinde 2014 yılına 

kadar gelir dağılımında pozitif ve istikrarlı bir gelişme görüldüğü, 2015 yılında ise bozulma olduğu 

görülmektedir. GOÜ’lerde 1995-2000 yılları arasında dalgalı bir seyir izleyen gelir dağılımının, 2001 

yılından itibaren pozitif ve istikrarlı bir gelişme sergilediği görülmektedir. AGÜ’lerde ise 1996 yılında 

yaşanan artıştan sonra 1997-1999 döneminde pozitif anlamda önemli bir gelişme yaşanmıştır. 
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Şekil 3.7. Gelir Dağılımı  

Şekil 3.10’dan hareketle GÜ’lerde gelir dağılımının GOÜ ve AGÜ’lere göre daha iyi düzeyde 

olduğunu söylenebilir. Şekil 3.1 ve 3.2 dikkate alındığında, GÜ’lerde ve GOÜ’lerde Kuznets 

Hipotezi’nin (ekonomik gelişmenin başlangıç aşamalarında ekonomik büyümeyle artan gelir 

eşitsizliği, gelişmenin ileri aşamalarında azalmaktadır) doğrulandığını söylemek mümkün 

olabilmektedir. Gelir dağılımına ilişkin tanımsal analizler, gelir dağılımı oranlarının ülke grupları 

arasında farklılık gösterdiğine ve bu durumun büyüme oranları üzerinde de etkili olabileceğine işaret 

etmektedir. 

Politik ekonomi göstergelerinden bir diğeri olan ticari dışa açıklık oranları ülke grupları 

itibariyle Şekil 3.8’deki gibidir. 

Şekil 3.8’de görüldüğü gibi GÜ’lere dünya ticaretindeki gelişmelere paralel olarak ticari dışa 

açıklık oranları, kriz yılları hariç olmak üzere, artan bir seyir izlemiştir. Ticari açıklık oranı 1995 

yılından itibaren düzenli bir şekilde artmış, küresel kriz (2008-2009) döneminde düşüş meydana gelse 

de, akabinde tekrar toparlanarak, artış seyrini devam ettirmiştir. 
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Şekil 3.8. Ticari Dışa Açıklık  

Şekildeki grafiksel gelişimde GOÜ’lerde GÜ’lere oranla dışa açıklığın daha düşük olduğu net 

bir şekilde görülmektedir. 1995-2007 yılları arasında dışa açıklık sürekli bir artış izlemiş ve bu dönem 

içinde yaklaşık % 17 oranında artış kaydetmiştir. Küresel krizin de etkisiyle 2008-2009 arasında 

yaklaşık % 15’lik keskin bir düşüş yaşanmıştır. 2009-2012 dönemindeki artışın akabinde ticari açıklık 

2012-2015 döneminde tekrar düşüş göstermiştir. AGÜ’lerde ticari açıklığın daha düşük seviyede 

gerçekleştiği, hatta oransal olarak GÜ’lerin yaklaşık yarısı, GOÜ’lerin ise % 25’i kadar olduğu 

görülmektedir. AGÜ’lerde 1995-2001 döneminde meydana gelen düşüşü, 2001-2008 döneminde 

yaşanan artış takip etmiştir. 2008-2009 döneminde küresel krizle yaşanan düşüş akabinde, 2010-2016 

döneminde 2004-2008 dönemi değerlerine ulaşmıştır. Tanımsal analiz sonuçlarından hareketle, ülke 

grupları arasında ticari dışa açıklık oranlarının farklı olduğunu ve bu göstergenin büyümeyi etkileyen 

temel unsurlardan biri olabileceğini söylemek mümkündür. 

Politik ekonomi göstergesi olan finansal dışa açıklık oranına ilişkin gelişim ülke grupları 

itibariyle Şekil 3.9’da verilmiştir. 
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Şekil 3.9. Finansal Dışa Açıklık 

Şekil 3.9’a göre finansal dışa açıklık oranı GÜ’lerde 1995-2000 döneminde hızlı bir artış trendi 

yakalanmasına rağmen 2000-2003 döneminde düşüşe geçmiş, akabinde tekrar artmıştır. 2008 küresel 

kriz döneminde en yüksek noktayı yakalayan finansal açıklık 2009 yılında keskin bir düşüş yaşamıştır. 

2016 yılında ise 1996 yılına oranla yaklaşık üç kat artış sergilemiştir. Şekilde GOÜ’lerdeki finansal 

dışa açıklığın GÜ’lere kıyasla daha düşük seviyede kaldığı, özellikle GÜ’lerde artışın olduğu 

dönemlerde GOÜ’lerde benzer bir hareketin olmadığı görülmektedir. GOÜ’lerde 1995-2008 yılları 

arasında dalgalı bir seyir izlemekle birlikte artış eğilimi sergileyen finansal dışa açılık, 2009 yılındaki 

düşüş sonrasında tekrar artmaya devam etmiştir. 2016 yılında ise 1996 yılına oranla yaklaşık iki kat 

artış sergilemiştir. 

AGÜ’lerde ise finansal açıklık oranı 2000, 2009 ve 2015 yıllarındaki belirgin düşüşler dışında 

genel olarak artış trendi sergilemiştir. GÜ ve GOÜ’lere oranla en düşük seviyede olan AGÜ’lerin 

açıklık oranları, 1995-2016 yılları arasında diğer ülke gruplarına göre daha yüksek artış sergilemiştir. 

2008 krizinden sonra GOÜ’lerden, 2011-2013 döneminde ise GÜ’lerden daha yüksek açıklık 

oranlarına ulaşmışlardır. Tanımsal analiz sonuçlarından hareketle, ülke grupları arasında finansal dışa 

açıklık oranlarının farklı olduğunu ve bu göstergenin büyümeyi etkileyen temel unsurlardan biri 

olabileceğini söylemek mümkündür. 

Özetlenecek olursa, kişi başına GSMH ve yıllık (%) değişim bazında 1992-2016 dönemine ait 

veriler kullanılarak GÜ, GOÜ ve AGÜ’ler için yapılan karşılaştırmalı tanımsal analizler sonucunda; 

ülke grupları arasında belirgin farklar bulunduğu ve farkın giderek arttığı tespit edilmiştir. Bu 

farklılıklarının nedenlerini araştırmak amacıyla, diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, 

politik ekonomi göstergelerinin 1995/96-2016 dönemine ait gelişimleri tanımsal olarak incelenmiştir. 

Tanımsal analizler sonucunda, GÜ’lerin nispi olarak politik ekonomi göstergeleri açısından da daha 
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iyi durumda oldukları, ülke grupları arasında ele alınan tüm politik ekonomi göstergeleri açısından 

farklılık olduğu ve özellikle GOÜ’lerde bu göstergelerin büyüme oranı ile olan ilişkisinin ön plana 

çıktığı tespit edilmiştir. 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, gelişmişlik düzeylerine göre ülke gruplarına (GÜ, GOÜ ve AGÜ) ait politik 

ekonomi göstergelerinin (politik istikrar, yönetim kalitesi, beşeri sermaye, kamu kesimi büyüklüğü, 

gelir dağılımı, ticari ve finansal dışa açıklık) 1995/96-2016 dönemine ait gelişimleri tanımsal 

analizlerle incelenmiştir. Bu amaçla veri mevcudiyetine göre 65 GÜ, 109 GOÜ ve 31 AGÜ için 

yazar(lar) tarafından hazırlanan şekiller kullanılarak, karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. 

1992-2016 dönemine ait veriler kullanılarak GÜ, GOÜ ve AGÜ’ler için kişi başına GSMH ve 

yıllık (%) değişim bazında yapılan tanımsal analizler sonucunda; ülke grupları arasında belirgin farklar 

bulunduğu ve farkın giderek arttığı tespit edilmiştir.  

Bu tespitten hareketle ülke grupları arasında gelir ve büyüme oranı farklılıklarının nedenlerini 

araştırmak amacıyla, diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, politik ekonomi göstergeleri 

ele alınmıştır. Politik ekonomi göstergelerinin 1995/96-2016 dönemine ait gelişimlerinin ülke 

gruplarına göre incelendiği karşılaştırmalı tanımsal analizler, GÜ’lerin nispi olarak daha iyi durumda 

olduklarını, ülke grupları arasında ele alınan tüm politik ekonomi göstergeleri açısından farklılık 

olduğunu ve özellikle GOÜ’lerde bu göstergelerin büyüme oranı ile olan ilişkisinin ön plana çıktığını 

göstermiştir. 

Analiz sonuçlarından hareketle, ülke grupları arasındaki gelir farklılıklarının giderilebilmesi 

için; ekonomik yapıya uygun etkin politik ekonomi plan ve programlarının hazırlanmasının, var 

olanların dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak düzenlenmesinin ve uygulanmasının, 

kamu-özel işbirliğine dayalı çalışmaların yapılmasının, politik-ekonomik istikrarın sürdürülebilir hale 

getirilmesinin vb.’nin gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Böylece ekonomik büyümenin 

sürdürülmesinde ve refah düzeyinin yükseltilmesinde politik ekonomi göstergeleri temel üretim 

kaynakları arasındaki yerini alabilecektir. 
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ANTİK İZMİR'DE GÖÇLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MIGRATIONS 

IN ANTIQUE SMYRNA AND URBAN TRANSFORMATION 

Özden ÜRKMEZ 

Doç. Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 

ÖZET 

Bornova-Yeşil Ova Höyüğü'nde son yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar, İzmir'deki ilk insan 

yerleşiminin İÖ. 7. binyıla kadar uzandığını göstermektedir. Kent anlamındaki ilk oluşum izleri ise en 

azından İÖ. 3. binyılda kendini bu günkü Bayraklı'da gösterir. Hellen göçleri ile Bayraklı'daki 

yerleşimin Demir Çağı'nda demografik olarak iki kere kimlik değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bu çağda 

İzmir'in bilinen en erken ismi olarak karşımıza Smyrna çıkar. Hem şehirde yapılan arkeolojik kazılar 

sonucunda ortaya çıkartılan buluntular, hem de yazılı kaynaklar, Smyrna'nın jeopolitik açıdan oldukça 

önemli bir kent olduğunu ortaya koyar. İçi Anadolu'dan gelen yolların batıdaki son kesişme noktası 

olan kent, bugün de olduğu gibi Anadolu'nun Ege üzerinden Akdeniz'e açılan kapısıdır. Benzer bir 

biçimde Ege kültürleri için de Anadolu'ya açılan bir kapıdır. Smyrna'nın bu önemli konumu, onun 

Antikçağda büyük devletler tarafından birkaç kere işkal edilmesine neden olmuştur. Tüm bu askeri 

tehditlere karşı yine de önemini koruyarak yaşamını sürdürmeye devam eden İzmir'in ilk kent 

yerleşimi Smyrna, Hellenistik Dönem'in başında politik nedenlerden ziyade coğrafi zorunluluklarla 

kentsel bir dönüşüme uğrayarak yakın bir bölgeye taşınmıştır. Yapılan son jeolojik araştırmalar antik 

dönemden itibaren kentin etrafının gittikçe bataklık olduğu ve bu liman kentinin denizden gittikçe 

uzaklaştığını ortaya koymaktadır. Bu durumda hem hijyenik açıdan kentte yaşamak zorlaşmış hem de 

ekonomik açıdan kentin en büyük gelir kaynağı ticaret ve buna bağlı limanın yetersizliği sorunlarıyla 

sona yaklaşılmış olmalıdır. Hellenistik Dönem'in en önemli modalarından biri olan yeni kentler 

kurmak ta kentin kaderinin değişmesi konusunda büyük rol oynar. Yeni kent bu günkü Kadifekale’nin 

deniz kısmında Hellenistik Dönem'den itibaren hızla büyüyerek sonrasında bir metropole 

dönüşmüştür. Kentin kuruluş hikayesi ise, ekonomik ve coğrafi zorunluluklardan ziyade bir İskender 

mitosuna dayandırılarak günümüze kadar ulaşır. Kökenini yerli Anadolu halklarının oluşturduğu 

anlaşılan Bayraklı'nın Smyrnası, önce Kıta Yunanistan'dan geldiği iddia edilen Aiol ve ardılları Ionia'lı 

göçmenler tarafından iskân edilmiş, bundan yaklaşık 700 yıl sonra ise kent bugün halk tarafından 

Agora (Konak/Basmane) olarak isimlendirilen bölgede jeolojik ve buna bağlı ekonomik nedenlerle bir 

dönüşüm geçirerek yeniden inşa edilmiştir. Bildirinin amacı, İzmir'in Antikçağdaki demografik 

değişimini ve kentsel dönüşümünü arkeolojik veriler ışığında irdelemek ve tartışmak, aynı zamanda bu 

olgunun günümüze olan yansımalarını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: İzmir, Eskiçağ, Kentsel Dönüşüm, Göçler. 
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ABSTRACT 

Archaeological excavations conducted in Bornova-Yeşil Ova Hoyuk during recent years 

demonstrated that the first human settlement in Izmir dated back to the 7th millennium BC. The first 

signs of urban formation dated at least back to 3rd millennium BC at present day Bayraklı 

neighborhood. It was reported that the demographic identity of the Bayraklı settlement changed twice 

in the Iron Age as a result of Hellenic migrations. In that age, the earliest known name of Izmir was 

Smyrna. Both the finds in archeological excavations and the written resources revealed that Smyrna 

was a significant geopolitical city. The city, which was located at the westernmost intersection of the 

roads that originated in Anatolia, was the gateway of Anatolia to the Mediterranean via the Aegean 

Sea, similar to the present geopolitics of the city. Similarly, it is a gateway to Anatolia for Aegean 

cultures. The significant location of Smyrna led to several invasions by the Great Powers in Antiquity. 

Smyrna, the initial urban settlement of the present Izmir, persevered despite all these military threats, 

however moved to a more coastal location due to geographical requirements rather than political 

reasons in early Hellenistic Period. Recent geological studies demonstrated that the surrounding areas 

increasingly became a marshland starting in the antiquity and the port city has gradually moved away 

from the sea. Thus, it became difficult to live in the city due to the problems of hygiene, and the city 

neared the end due to the inefficiency of the port and the commercial problems. Establishing new 

cities, one of the most important trends during the Hellenistic Period, played a major role in the 

change of the fate of the city. The new city has grown rapidly during the Hellenistic period in the 

coastal section of the present day Kadifekale and later transformed into a metropolis. The foundation 

myth of the city that is known today was based on a myriad of Alexandrian legends rather than 

economical and geographical requirements. The Bayrakli of Smyrna, known to be founded by native 

Anatolian peoples, was inhabited by Aioli, who were allegedly arrived from Continental Greece, and 

their successors, and then, Ionian immigrants, and about 700 years later, the city was rebuilt in the 

present-day region called Agora (Konak / Basmane) through a transformation due to geological and 

economic factors. The objective of the present proceeding was to analyze and discuss the demographic 

changes and urban transformations in Izmir based on archaeological data, and to reveal the reflections 

of this phenomenon in the present day. 

Keywords: Smyrna, Antique, Migrations, Urban Transformation. 

GİRİŞ  

Dördüncü Jeolojik zamanda Ege Denizi'nin oluşmasıyla birlikte yükselerek ortaya çıkan 

Anadolu Yarımadası, bundan sonraki çağlar için Asya ve Avrupa arasında coğrafi bir köprü olmuştur. 

Yarımadanın en batısında ve ortasında yer alan İzmir bölgesi, etrafındaki dağların yükselmesi ile 

bağlantılı olarak oluşan genç bir çöküntü havzasıdır. Bu dağlar: Kuzey-kuzeydoğuda Yamanlar ve 

Manisa Dağları, güneydoğuda Nif ve Tahtalı, güney-güneybatıda ise Kızıldağ'dır. Çok sayıdaki ada 
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vasıtasıyla, eski çağlarlardan itibaren geçişi kolay bir deniz olan Ege'nin doğu kıyısındaki bir bölge 

olan İzmir, aynı zamanda kapalı bir körfez olma açısından da insan/toplum yaşamı bakımından 

güvenilirdir. Ayrıca, körfeze akan Gediz nehri, Melez ırmağı ya da Laka gibi çaylar sayesinde körfezin 

yaşanırlığı kat be kat artmaktadır. Bununla birlikte, Bornova Ovası- Kemalpaşa-  Turgutlu 

istikametindeki geniş vadi, Anadolu'nun doğusundan insan topluluklarının İzmir Körfezine daha 

Paleolitik çağlardan itibaren ulaşmasını kolaylaştırmıştır (Doğer, 2006: 13-25). İzmir'in Tarihi 

Coğrafyası ile ilgili en etkileyici sözler belki de George Ewart Bean'e aittir. Ona göre, İzmir dünyanın 

en güzel yerlerinden biridir. Uzun bir körfezin dibindeki korunaklı konumu, çağlar boyunca 

gelişmesine olanak veren bir liman kenti olmasını sağlamıştır. Yazar, doğal güzellikleri, verimli 

toprakları ve kusursuz iklim koşullarıyla İzmir körfezinin ve kentinin tüm zamanlardaki yaşanılırlığını 

vurgular (Bean, 1997: 21). Bean ve Akurgal (1983) gibi birçok araştırmacının yaptığı kısa ya da 

spesifik çalışmalar ya da Cadaux (1938) ve Doğer gibi araştırmacıların yaptığı daha kapsamlı 

çalışmalar, İzmir ile ilgili arkeolojik/bilimsel verileri zaman zaman tekrarlamış zaman zaman da yeni 

bakış açılarıyla geliştirmiş ve değiştirmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, özellikle İzmir'i antik 

çağ urbanizm'i kapsamında göçler ve kentsel dönüşüm açısından incelemektir. Bu incelemede 

arkeolojik verilerden, antik çağ yazarlarının tartışılabilinir aktarımlarından ve modern araştırmacıların 

yeni yorumlarından bütünsel olarak yararlanılmıştır.  

1. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bugün üzerine şehir merkezinin konumlandığı İzmir'deki yerleşik insan hayatına ait ilk izler, 

Geç Neolitik Dönem'de Karşıyaka Küçük Yamanlar ve Bornova Yeşilova Höyük'te karşımıza 

çıkmaktadır (Doğer, 2006: 27). Bunlar arasından özellikle ilk yerleşim izlerinin günümüzden 

8500/8000 yıl (İÖ 6500/6000) önceye gittiği anlaşılan Neolitik kültüre sahip Bornova/Yeşilova 

sakinleri, şu anki arkeolojik verilere göre İzmir'in ilk sakinleridir. Çok verimli Bornova ovasının 

ortasına konumlanmış Yeşilova Neolitik yerleşmesinin günümüzdeki adını almasında (Yeşilova), iki 

yanından geçen fakat bugün artık ölü olan Manda Çayı ve Gök Dere bizzat etkili olmuştur. 

Stratigrafiye ve arkeolojik materyallere göre, yerleşimdeki İÖ 6000-5700 yılları arasına tarihlenen taş 

temelli ve kerpiç duvarlı evler ortalama 45-50m2 (6 X 8m) boyutlarındadır. Sayıları çok fazla olmayan 

bu evlerle, İzmir'deki ilk yerleşik hayatın şu anki verilere göre köy düzeyinde Bornova/Yeşilova'da 

başladığı anlaşılır. Kalıntılar, bu ilk köy yerleşiminde avcılık, toplayıcılık ve tarımla uğraşıldığını ve 

özellikle ekmek mühürleri ile kolektif, kuralcı ve paylaşımcı bir yaşamın sürüldüğünü ortaya koyar 

(Derin, 2012: 426-436; Karadaş, 2014: 44-46).  

İzmir ve çevresi için bir muamma sayılabilecek Kalkolitik hiatustan (5000-3300/3000) sonraki 

ilk yerleşim izleri körfezin dibindeki Bayraklı'da tekrar ortaya çıkar. 1948 yılından itibaren Bayraklı-

Tepekule Höyüğü'nde başlatılan kazılar neticesinde buradaki yerleşimin en azından Erken Tunç 

Çağı'na (İÖ 3000) kadar indiği saptanmıştır. Söz konusu iskana bakıldığında aslında konut teknolojisi 
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olarak çok önceki Neolitik Çağ'dan farksız bir biçimde evlerin taş temeller üzerine kerpiç duvarlı 

olarak inşa edildiği görülür (Akurgal, 1950: 1-50; Cook 1958-59: 9; Doğer, 2006: 31). Burada yanlış 

anlaşılmaya mahal verilmemesi gereken nokta, Bayraklı Höyüğü'nün İzmir Körfezi'ndeki tek Erken 

Tunç yerleşimi olmadığının bilinmesidir. Buna göre körfezi çevreleyen kuzeyde Menemen ovasından 

güneyde Urla'ya, batıda Karaburun'dan doğuda Torbalı ve Kemalpaşa ovalarına bir düzineden fazla 

höyük (Doğer, 2006: 31), Geç Kalkolitik- Erken Tunç dönemlerinden itibaren yerleşim görmüşlerdir. 

Fakat bu höyüklerden hiçbiri günümüz İzmir'inin kökenini oluşturabilecek özellikte değildir. Bu köken 

apaçık bir biçimde Ersin Doğer'in değimiyle Bayraklı'daki İzmir'in Smyrna'sına dayanır. Erken Tunç 

Çağı'nda (İÖ 3000-2000) Bayraklı'da yaşayan İzmirlilerin Kalkolitik hiatus ile birlikte soy 

özelliklerini ve nereden geldiklerini saptamak şimdiye kadar mümkün olmamıştır. Fakat yakın (İzmir) 

ve daha uzak (Ege) bölgelerdeki, kazıları daha iyi ve sürekli yapılmış höyüklerin Erken Tunç Çağı 

yerleşimlerine bakıldığında, birbirlerine bitişik ya da yakın olarak inşa edilmiş taş temelli ve  kerpiç 

duvarlı yapılardan oluşmuş köy-kentlerin kalın kerpiç sur duvarları ile çevrelendiği görülür. Bunun 

nedeni, nüfusun artması ile birlikte üretimin çoğalması, iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması, ihtiyaç 

fazlası üretim ve ticarettir. Ayrıca, maden(bronz) teknolojisi ile beraber bir silah teknolojisinin de 

ortaya çıkması sonucunda, ticari-ekonomik rekabet kaynaklı sorunların askeri olarak çözülmesinde hiç 

tereddüt yaşanmamış olmalıdır. Bu nedenle, Bayraklı'nın Tunç Çağı İzmir'ini de aynı şartlar içinde 

Ege denizi kıyısında ticari faaliyetlerini güçlü hinterlandı doğrultusunda faal olarak yaşayan, etrafı 

kerpiç surla çevrili bir köy-kent yerleşimi olarak görmek yanlış olmaz. 

Bayraklı'nın Orta Tunç Çağı yerleşimi ile ilgili problemler, aynı zamanda Batı Anadolu'nun tüm 

Orta Tunç Çağı yerleşimlerinin problemiyle aynıdır. Bu problem Batı Anadolu yaşayanlarının 

kimlikleri ile ilgilidir. Anadolu'da 3. binyılın sonuyla birlikte (İÖ 2000) görülen kültürel farklılaşma, 

ilk önceleri şüphesiz bir biçimde Balkanlar ya da Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya giren kalabalık 

Hint-Avrupalı halklara bağlanmıştı. Son zamanlarda ise bu yaklaşıma bazı araştırmacılar tarafından 

şüpheyle yaklaşılmış ve Hint-Avrupa kökenli dilin kökenin Anadolu olduğu iddia edilmiştir. 

Bunlardan hangisi doğru olursa olsun, Orta Tunç Çağı kültürlerinin, Orta Anadolu'da Hitit Devleti ile 

Batı Anadolu ve Akdeniz sahili boyunca da Luwiler'ce temsil edildiği hemen hemen herkes tarafından 

kabul edilir (Hawkins 2013: 31). Bu anlamda Bayraklı'nın Orta Tunç Çağı sakinleri olan Luwiler'in 

Erken Tunç Çağı sakinlerinin torunları mı olduğu, yoksa yeni bir grup mu oldukları belirsizliğini 

korumaktadır. Bununla birlikte, Orta Tunç Çağı İzmirlilerinin, eğer gerçekten de Anadolu dışından 

geldilerse, Luwiler ile İzmir'i ilk kuranların melezleri olma olasılığı da vardır. Her halükârda Orta 

Tunç Çağı'ndaki Bayraklı toplumunun Luwice konuşan Hint-Avrupalı bir kültür olduğu bellidir. 

Bayraklı'nın söz konusu kültürü ile ilgili olarak 1948-1951 yılları arasındaki kazılarda yeteri kadar 

çanak çömlek ele geçmiş ve bunların çoğunun özellikle Eski Hitit Çağı'na (1750-1500) ait olduğu 

belirtilmiştir (Akurgal, 1950: 4-8). Bayraklı ile ilgili tek handikap hem bu döneme hem de sonraki Geç 

Tunç Çağı'na ait bir sur sisteminin şu ana kadar tespit edilmemiş olmasıdır (Doğer, 2006: 37). 



125 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Özellikle Geç Tunç Çağı'nda (İÖ 1500-1200) merkezi ve büyük bir devlet olan Hititler 

nedeniyle, Anadolu'daki çalkantılı süreçten İzmir de nasibini almış olmalıdır. Bu dönemde 

Anadolu'nun batısındaki Luwiler çoktandır Assuwa/Arzawa adlı bir konfederasyon altında 

toplanmışlardı. Bu konfederasyon çoğu zaman Hititlerin kontrolü altındaysa da zaman zaman isyanlar 

yoluyla bağımsız da kalmaktaydılar. Konfederasyon en sonunda İÖ 1300 dolaylarında II. Murşili 

tarafından ortadan kaldırılsa da Küçük Arzawa, Seha ve Mira adlı devletçiklere bölünmüştür. Başta 

Arzawa konfederasyonuna bağlı olan İzmir de sonrasında kesin sınırları tartışmalı olan Seha Nehri 

Ülkesi ve Mira arasında kalmıştı. Bununla birlikte daha çok Mira'nın yerleşimlerinden biri olarak 

kabul edilir. Ayrıca, İzmir'in diğer kıyı yerleşimleri gibi yüzünü Hititler kadar olmasa da özellikle 

denizcilik açısından oldukça güçlü bir Ege kültürü olan Ahiyava'ya da döndüğünü belirtmek gerekir. 

Kendisinin de bir tür konfederasyon olduğu anlaşılan Ahiyava'yı oluşturan Mikenlere ait çanak çömlek 

birçok Batı Anadolu kıyı yerleşiminde olduğu gibi İzmir'de de görülmüştür. Burada İzmir için başka 

bir belirsizlik, Kıta Yunanistan merkezli Geç Tunç Çağı Mikenlerinin Bayraklı/İzmir topluluğuna 

nüfus edip etmediğidir. Durum böyleyse Geç Tunç Çağı İzmirlilerinin Luwi-Miken karışımı bir 

topluluk olma ihtimali de yüksektir. Söz konusu Orta ve Geç Tunç Çağı boyunca İzmir'in köken ismi 

olarak karşımıza Tismurna çıkar. İzmir adının II. binyıl metinlerinde geçen Tismurna'dan 

Smyrna/Zmyrna-İzmirna/i-İzmir şeklinde evrilmesi ile ilgili teze (Alp, 2001: 50) son zamanlarda 

şüpheyle yaklaşılmakta ve artık Tismurna'nın İzmir değil, büyük bir ihtimalle Orta Anadolu'daki başka 

bir yerleşim olduğu düşünülmektedir (Bilgiç, 1946: 390-91; Doğer, 2006: 65-66; İreç, 2018: 11-18). 

Tüm bu tartışmaları sonlandıracak nitelikteki Luwice yazıt, Afyonkarahisar'ın 34km. kuzeyindeki 

Beyköy'de bulunmasına karşın ancak 2018 yılında tekrar keşfedilerek yayınlanabilmiştir. Bazı 

meslektaşlarımızın yayınlanmasına karşın güvenirliliğini sorguladığı çok uzun yazıt, aslında Mira 

Kralı Kupantakuruntas'ın İÖ 1190-1180 yılları civarındaki faaliyetleri ile ilgilidir. Yazıttaki onlarca 

yer isminden birinin ise İzmir'in ilk ismi olduğu bellidir. Bu ismin geçtiği satırlar özet olarak şu 

şekildedir:  

"...Ben Mira'nın büyük kralı olarak Arzawa'da çok sayıda sitadel (kale-kent) inşa ettim: á-pa-sa 

(Ephesos), ā-lú-pa-na, ku-ru-pi, [sa]-mu+r-na (Smyrna)..." (Zangger ve Woudhuizen, 2018: 25). 

Beyköy 2 yazıtında geçen bu bilgiler sayesinde, Bayraklı'nın Smyrnası'nın hem Geç Tunç 

Çağı'nın sonunda Mira Devleti tarafından tekrar iskân ve tahkim edildiği anlaşılır hem de arkeo-

filolojik bir delille bilinen ilk isminin Samurna olduğuna kanaat getirilir. Peki daha sonra Smyrna'ya 

dönüşecek bu ismin Tunç Çağı'ndaki anlamı nedir? Arkaik şair Ephesoslu Kallinos'tan Plinius ve 

Strabon gibi Romalı yazarlara, Smyrna adı hep kentlere adını veren efsanevi Amazonlardan biri olarak 

değerlendirilmiştir (Strabon, XII.3.21; XIV.1.4; Doğer, 2006: 59). Özellikle Codoux Hitit savaşçı 

kadın rahipleri ve Hellen mitolojisindeki Amazonlar ilişkisini anlamlı bulur (Codoux, 1938, 28). 

Benzer düşüncedeki Bryce'da, Amazon kelimesinin Hititçe'de anne,kadın,ana tanraça anlamına gelen 

Ama-azzi'den türetildiğini söyler (Bryce, 1998: 268, 278-79, 313, 338). Durum gerçekten böyleyse, 
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İzmir'in en azından Geç Tunç Çağı ismi olan Samurna'nın sonraki Demir Çağı'nda Amazon efsaneleri 

eşliğinde Smyrna'ya dönüştüğü anlaşılmaktadır. 

İzmir'in ilk kez Samurna olarak anıldığı Geç Tunç Çağı- Erken Demir Çağı geçişinde (İÖ 1190-

1180) bir yandan Hitit Devleti yıkılmış, bir yandan da Yunanistan merkezli Ahhiyava birliğinin 

kentleri Balkanlar'dan gelen Dorlar tarafından tahribata uğrayarak dağılmıştır. İÖ XII. yüzyılda 

gerçekleşen bu olaylarda Batı Anadolu'nun kıyısında konumlanmış Samurna gibi kentlerin, Luwi-

Mikenli nüfusunun Ege üzerinden gelen sığınmacılarla biraz daha Mikenleştiği düşünülebilir. Bu 

dönemin (İÖ 1200-1100) tüm Ege ve Akdeniz kıyısındaki arkeolojik kalıntıları ise GH IIIC Konie 

seramiğidir. Tüm Ege ve Anadolu'nun güney kıyılarında yer yer görülen bu seramiğin varlığından 

Samurna için şu ana kadar bahsedilmemesi (Gür, 2012: 35-54), muhtemelen çalışma ve yayın 

eksikliğinden kaynaklı olmalıdır. Bu bilgilerle, XII. yüzyıl Samurnası'nın bizce daha sonra Lydia'ya 

dönüşecek Mira kontrolü altındaki Luwi-Miken nüfuslu bir kent olduğu düşünülebilinir. Buna karşın, 

daha farklı ve genel bir görüş, XII. yüzyılla başlayan bu çalkantılı dönemde (sözde karanlık çağ) 

Samurna kentinin boşaldığıdır. Buna göre kent bazı antik yazarların aktarımına göre ya 1130 ya da 

1102 yıllarında Yunanistan'dan göç eden Aiol kolonistleri tarafından tekrar kurulmuştur (Oikonomos 

ve Slaars, 2001: 17-18). Akurgal'a göre de Kıta Yunanistan'dan Smyrna'ya (Bayraklı) gelen Hellenler, 

burada başka bir iskanla karşılaşmamışlardır. Eusebios tarafından aktarılan bilgiye göre ise, Kyme 

Troia'nın alınışından 132 yıl sonra yani 1051 yılında kurulmuştur. Smyrna ise Kyme'den hareket eden 

göçmen bir grup tarafından kurulmuştur. Bu durumda Smyrna'nın da yüzyılın 3. çeyreğinde (1050-

1025) Kyme'den gelen Aioller tarafından yeniden iskân edildiği düşünülebilir (Doğer, 2006: 67-68). 

Akurgal, Bayraklı Höyük'teki kazılarda, İÖ 1050-1000 yılları arasındaki tabakalarda yalnızca Aiollere 

ait gri seramiklerin varlığından bahsederek ve durumun Smyrna için bu tarihlerdeki bir Aiol 

kolonizasyonunu arkeolojik olarak kanıtladığını söyleyerek, Aiollerin bu dönemde kentte tek başına 

oturduğunu iddia eder. Ona göre bu seramik daha önceki prehistorik tiplerden tamamen faklıdır ve 

benzerleri başka Aiol yerleşmelerinde de vardır. (Akurgal, 1983: 14-15). Fakat son yıllarda Batı 

Anadolu'da gerçekleştirilen çok sayıdaki kazı ve buluntu gri seramiğin, kökeni Tunç Çağı'nın içlerine 

kadar giden yerli bir seramik olduğunu göstermiştir. Ve bizce, Akurgal'ın yaptığı gibi dönem grilerini 

sadece Aiollere mal etmek yanıltıcı olabilir.  Buna müteakip, Smyrna grilerini yalnızca Aiollere değil 

dönemin yerleşik sakinleri olan Luwi-Miken ve Aioller'den oluşan kompozit bir sosyal topluluğa mal 

etmek daha doğru olacaktır. Demir Çağı içinde, Luwi-Miken unsurlarının gittikçe asimile olup, daha 

kalabalık oldukları anlaşılan Aioller içinde Aiolleşmeleri ihtimali konusunda ise bir itirazımız yoktur. 

Durum böyle olacak ki, Hellen yazınında ilk defa İÖ VII. yüzyılda Samurna olarak karşımıza çıkan 

kent ismi (Strabon, XIV.1.4; Doğer, 2006: 64), Aiol lehçesinden değil bire bir Mira Luwicesi'nden 

gelmiş olmalıdır. Kente göçmen olarak yerleşen Aioller, yerlilerden öğrendikleri kent ismini hiç 

değiştirmeden kullanmaya devam etmişlerdir. Peki kente Aioller'in tam olarak ne zaman ve hangi 

şartlarda yerleştiği belirlenebilir mi? Buna göre Plutarkhos'tan aktarılan bilgiler bu konuyu 



127 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

aydınlatabilir (Doğer, 2006: 69; Plutarkhos, Vita Homerii, 3): "Smyrna kentine egemen olan 

Lydialılar, kralları Maion'un ölümünden sonra Aioller tarafından sıkıştırılınca, kenti boşaltıp gitmeye 

karar verdiler ve bizim arkamızdan gelmek isteyenler de kentten ayrılsın diye duyuru yaptılar". 

Herodotos'un Lydia Krallığı ile verdiği bilgilere göre de, Persler gelmeden önce Batı Anadolu 

topraklarında üç Lid sülalesi hüküm sürmüştür. Maeoniae, Heraclid ve Mermnad sülalelerinden ancak 

İÖ 687 yılında Gyges'le başlayan son sülale hakkında sağlıklı bilgilere sahibiz. Onun spekülatif 

kronolojisine göre, ikinci sülale olan Heraclid'lerin bilinen ilk kralı Agron dahi yaklaşık olarak 1190 

yıllarında hüküm sürmüştür. Özellikle Mira Kralı Kupantakuruntas'ın İÖ 1190-1180 yıllarındaki 

hükmü göz önüne alındığında yazarın verdiği bilgi olasılık dışıdır. Buna göre, Gyges'ten (İÖ 687) 

önceki iki sülalede, ismi bilinen yedi kral mevcuttur ve bunların arasında ismi bilinmeyen birkaç kral 

daha olduğu anlaşılır. Son sülaledeki beş kralın 140 yıl kadar hüküm sürdüğü düşünüldüğünde, önceki 

iki sülalenin de ortalama 250-300 yıl kadar hüküm sürdüğü muhtemeldir. Öyleyse İlk sülale olan 

Maeonia sülalesinin bilinen ilk kralı olan Manes'in X. yüzyılın ikinci çeyreği ve ortaları civarında (İÖ 

970-940) hüküm sürmüş olma olasılığı vardır. Plutarkhos'un söylediklerinde ismi geçen Maion'un ise 

ilk sülaleye (Maeoniae) adını verdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, Lydia'nın da kentten çekilerek 

yerleşimi Aiollere bırakması muhtemelen (İÖ 1100-975) tarihleri arasında olmalıdır. Fakat, Maion'dan 

en az üç-dört kuşak sonra yaşadığı anlaşılan ve Lydia'ya adını verdiğini düşünebileceğimiz kral 

Lydus'a (İÖ 1000-875) bakıldığında, Aiollor kenti aslında Lydialılardan değil onların ataları ve Kral 

Kupantakuruntas'ın torunları olan Miralılardan almışlar ya da onların kentlerini terk etmeyenleri ile 

karışmışlardır. Aslında tüm bu kurguyla Eusebios'un verdiği tarihler uyuşmaktadır. Yani, muhtemelen 

XI. yüzyılın ortalarında ilk sülaleye adını verecek kadar güçlü olduğu anlaşılan Mira/Lydia Kralı 

Maion'un ölümünden sonra, yüzyılın ikinci yarısında (İÖ 1050-1000) kent Aiollerin kontrolüne geçmiş 

gibidir.        

Kökeni ne olursa olsun, Demir Çağı boyunca gittikçe Aiolleştiği anlaşılan Samurna'nın nasıl 

Smyrna olduğuna yönelik en net ve erken bilgiler, Strabon'un aktarımıyla İÖ VII. yüzyılın sonlarında 

yaşayan ve Smyrna'ya Kolophon'dan göç ettiği düşünülen şair Mimnermos'tan öğrenilir (Strabon, 

XIV.1.4): 

Neleus'un Kenti Pylos'tan (Yunanistan) ayrıldıktan sonra, 

Güzel Asia'ya (Anadolu) geldik ve kazandığımız zaferle sevgili Kolophon'a yerleştik... 

Buradan Asteis Irmağını aşarak, Tanrıların arzusuyla, Aiollerin Smyrna'sını ele geçirdik. 

Dizelerinde kendini İon'lu bir Şair olarak gören Mimnermos'un, yaşadığı zamanda ya da 

kendinden önceki ataları zamanında, Samurna'nın bir Aiol yerleşimi olduğu fakat kendileri tarafından 

Ionlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Dizelerden anlaşılan bir başka husus, kentin Luwice/Aiolce isminin Ion 

göçü sonucunda birden Samurna'dan Smyrna'ya dönüştüğüdür.  Mimnermos'tan yaklaşık iki asır sonra 

yaşayan Herodotos ise konuya şiirsel değil tarihi yaklaşır ve İzmir/Samurna sakinlerinin Ionlar 
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tarafından bir hile ile kentten çıkarıldığına değinir. Onun aktarımına göre, Kolophon'dan sürülmüş 

olan bir grup Ionyalı Samurna'ya sığınmış, sonrasında ise nankörlük ederek bir düzenbazlıkla kenti ele 

geçirmiş ve Aiolleri sur dışında bırakmışlardır. Dışarıda kalan o dönemin İzmirlileri ise yurtlarından 

vazgeçmek zorunda kalıp kuzeydeki diğer Aiol kentlerine sığınmışlardır (Herodotos, I. 150). 

Pausanias'ın kentin bu demokrafik değişiminden farklı olarak verdiği bilgilere göre, Smyrnalı boksör 

Oinomastos, 23. olimpiyat oyunlarında (İÖ 688) şampiyon olmuştur ve kent bu dönemde Panionia'ya 

bağlı bir Ion kentidir (Pausanias, V.8.7). Öyleyse bu tarih kentin Ionlaşması yani Smyrna adını alması 

hususunda bir terminus olmalıdır. Bayraklı kazılarında ortaya çıkan Protogeometrik seramiklerin en 

erken örnekleri İÖ 1000-950 yıllarına tarihlenmektedi. 950-925 yılları arasına verilen Protogeometrik 

seramiğin ise hala tek renkli grilere göre çok daha azınlıkta olduğu söylenir. Daha üsteki İÖ 925-875 

tarihlerindeki üçüncü yapı katında ise Protogeometrik seramiğin artık yerli gri seramiği aştığı 

belirtilmektedir. Bu tabaka aynı zamanda İÖ 925-900 yıllarına tarihlenen oval evlerin inşa edildiği 

dönemdir (Akurgal, 1983: 15-21). Bayraklı'da bulunan arkeolojik materyalin bize anlattığı, 

muhtemelen İÖ 1000 yıllarından itibaren Ionlar la Smyrna Aiollerinin ticari yollarla ilişkiye başlamış 

olmaları, İÖ 925-900 dolaylarında ise Ionların kenti ele geçirdiğidir. Bu konuda özellikle Smyrna'nın 

oval evleri bilgi vericidir. İÖ 925-900 yıllarına tarihli en erken oval ev 2.75 X 4.30m. boyutlarında, 

30cm. genişliğinde taş temellere sahip, kerpiç duvarlı ve sazdan çatılı bir yapıdır. Bu tip yapıların 

Smyrna'da İÖ VI. yüzyıla kadar kullanıldığı tespit edilmiştir (Akurgal, 1983: 16-17; Ertüzün ve Akar-

Tanrıver, 2017: 519-521). Oval evlerin Batı Anadolu'daki Protogeometrik/Geometrik Dönem'e ait 

diğer buluntu yerlerine bakıldığında, karşımıza hep Klazomenai ve Phokaia gibi Ion kentleri 

çıkmaktadır. Öyleyse Ionlar'ın X. yüzyılın sonunda Smyrna'yı ele geçirdikleri ve kentte bu tarihten 

itibaren üç yüz yıl boyunca oval ev inşa ettiklerini söylemek iddialı olmasa gerektir. Böylelikle Şair 

Mimnermos'un kendisinden yaklaşık üç yüz yıl önceki olayları şiirselleştirip anlattığı anlaşılmaktadır. 

Ionların gelişinden sonra kent tamamen Ionlaşmış mıdır? Bu sorunun cevabı bizce hayırdır. 

Smyrna'nın Athena Tapınağı'nı süsleyen başlıklarının Anadolu'daki yayılımına bakıldığında, bu başlık 

tipinin diğer bölgelerden farklı olarak neredeyse tüm Aiol kentlerinde görüldüğü ve bundan dolayı 

haklı olarak Aiol Sütun Başlığı ismini aldığı anlaşılır. Başlığın biraz daha kuzeyde olan Larisa ile 

birlikte en erken örneklerinin Smyrna'da görülmesi, kentin Aiollü kimliğini vurgular. Buna göre taştan 

ilk örnekleri Larissa ve Smyrna'da VII. yüzyılın ikinci yarısında görülür. Fakat Smyrna Athena 

Tapınağı'nın en erken evresinin İÖ 700 yılları olduğu düşünüldüğünde, bu başlığın ahşaptan ilk 

örneklerinin bu tarihlerde yapılmış olması da muhtemeldir (Ürkmez, 2017: 373-374). Bununla birlikte, 

İÖ VII. yüzyılın başında ya da sonunda Smyrna çoktan Ionların kontrolü altındaydı. Buna karşın bu 

mimari Aiol geleneğinin kentte Arkaik Dönem boyunca devam etmesi ve bir seçenek varken diğer Ion 

kentleri gibi Ion tipi başlığa hiç bir zaman geçilmemesi, kentin Ionlar tarafından yönetilmesine karşın, 

geleneklerine sahip çıkan Aiollü bir topluluğun varlığını da göstermektedir. Durum böyle olacak ki, 

Mimnermos dizelerinde aslında kendisinin ve yaşadığı kentin Ionialılığını meşrulaştırmak istemiştir. 
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Çünkü Ion kentleri Arkaik Dönem’de Aiol kentleriyle karşılaştırılamayacak kadar Antik Dünya'nın 

parlayan yıldızıydı ve altın çağını yaşıyordu. Fakat, kenti bir hile ile ele geçiren ve oradaki Aioller ile 

karışan Kolophon sürgünleri Ionların melez çocukları ve torunları, diğer Ionlar tarafından hiçbir 

zaman saf Ion olarak görülmemiş olacaklar ki, ancak birkaç yüzyıl sonra, o da Ephesos'luların 

tavsiyesiyle İÖ III. yüzyılda Panionion birliğine on üçüncü üye (Bean, 1997: 24) olarak resmen kabul 

edilebilmişlerdir. Ki bu kent Bayraklı'nın Smyrna'sı değil, Pagos/Kadıfekale'nin Smyrna'sıdır. 

Bayraklı Smyrna'sında yapılan kazıların bir başka önemli sonucu kentin etrafını saran güçlü bir 

sur sistemine sahip olduğunun anlaşılmasıdır. Kerpiçten yapılmış en erken sur oldukça kalın olmakla 

birlikte dış yüzü de taşla kaplıdır. Bu sur ile ilgili bilim adamlarının hem fikir olduğu nokta, en geç İÖ 

850 yıllarında inşa edilmiş olmasıdır (Akurgal, 1983: 25; Nichols, 1958-59: 121, 126; Cook, 1958-59, 

13). Fakat böyle güçlü bir surun inşa edilme nedeniyle ilgili olarak farklı yorumlarda bulunulmuştur. 

Bu yorumlar arasında özellikle surun Aioller tarafından Ionlara karşı yapılma ihtimali ön plana 

çıkartılmıştır. Daha küçük bir ihtimal olarak ta surun doğudaki Lydia'lıla karşı inşa edilme 

olasılığından bahsedilir. Fakat bu noktada Lydialılar o dönemde Smyrna'ya tehdit olabilecek bir güç 

olarak görülmez (Doğer, 2006: 73-75). Bu tartışmalarla ilgili olarak aslında odak nokta surun tam 

olarak ne zaman inşa edildiğidir. Nitekim surun en geç İÖ 850'de inşa edildiği bellidir fakat yapılma 

tarihi ne kadar önceye çekilebilir. Eğer 925/900 yıllarına kadar çekilebilirse o zaman yorumların 

çoğunun belirttiği gibi Aiol-Ion çekişmesinin bir ürünü olabilir. Aksi takdirde surun doğudaki 

Lydialılar'a hatta belki de Phyrigler'e karşı Ionlar tarafından yapılmış olma ihtimali de vardır. Burada 

tekrar Plutarkhos ve Herodotos'un kentin Aioller tarafından Mira/Lydia'lılardan ve Ionlar tarafından da 

Aioller'den alınma hikayelerine dönüldüğünde, böyle güçlü bir sur bizce Aioller tarafından hem batı 

ve güneydeki Ion tehdidine hem de doğudaki Lydia tehdidine karşı yapılmış olmalıdır. Belki de Ionlar 

bu nedenle ancak bir hile yoluyla kenti ele geçirebilmiş ve sur kapısını kapatarak Aioler'in kente tekrar 

girişlerini engelleyebilmişlerdir.  

Yukarıda bahsi geçen Geometrik surun daha sonraki Arkaik Dönem'de genişletildiği 

anlaşılmaktadır. Ve bu yeni tahkimatın artık Lydia'lılara karşı yapıldığı bellidir. Herodotos ve 

Pausanias gibi yazarların ağız birliği yaparak Smyrnalıların kahramanlıklarını vurguladıkları 

hikayelerde, batıya doğru ilerleyen palazlanmış Lydia Kralı Gyges'in (İÖ 687-652) ordusu, kent 

tarafından geriye püskürtülmüştür. Fakat Lydia Kralı Alyattes (İÖ 603/591-560) zamanında Smyrna 

her ne kadar zengin ve gelişmiş bir kent olsa da doğudaki Persler'le boy ölçüşebilen çok güçlü Lydia 

ordusuna dayanamamış ve yakılıp yıkılmaktan kurtulamamıştır (Herodotos, I.16; Doğer, 2016, 78-79). 

Hatta Strabon'a göre Smyrna bu tahribattan sonra dört yüz yıl kadar köy hayatı yaşamıştır (Strabon, 

XIV.1.37). Muhtemelen bu saldırıya ait olan tahribat izleri kentte yeteri derecede mevcuttur. Bununla 

birlikte, diğer arkeolojik buluntular da kentin yaşam dinamiğinden çok fazla bir şey kaybetmeyip İÖ 

VI. yüzyılın ilk yarısında hayatına devam ettiğini göstermektedir. Öyleyse bu konuda Strabon'un 

Smyrna ile ilgili konuyu biraz dramatize ettiğini söyleye biliriz. Alyattes'ten sonra kente Miralılar'ın 
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torunları Lydialılar'ın yaklaşık beş yüz yıl sonra tekrar geri dönüp dönmediği belirsizdir. Bununla 

beraber, zaten kentin Lydia egemenliğindeki yaşamı da çok kısa sürmüştür. Nitekim kent, İÖ 

547/46'da Sardes'i almasının ardından Yunanistan kapılarına kadar dayanan büyük Pers 

İmparatorluğu'nun hükmü altına girer. Bu dönemde Persler'in Smyrna nüfusuna nasıl müdahale ettiği 

belli değildir. Fakat özellikle Ionia İhtilali ve intikamından (İÖ 500/499) sonra, kentte kendini saf Ion 

görenlerin önemli bir kısmının Yunanistan'a firar ettiği düşünülebilir. Öyle olacak ki, kent iki yüzyıl 

boyunca neredeyse Hellen yazınından silinmiş bir biçimde Attika-Delos listelerinde dahi 

geçmemektedir (Doğer, 2016: 83-84). Belki de kendini saf Ion olarak görenlerin terkinden sonra, 

Luwi/Mira/Lid/Aiol melezleri Persler'in yönetiminden memnundu. 

Smyrna'nın kaderi belki de Klasik Dönem'de yok olmaya yüz tutmuşken İskender ve ardılları 

zamanında yeniden parlamıştır. Antik yazarlara dayanılarak, kent muhtemelen ilk defa Antigonos (İÖ 

323-301) tarafından sonraki yerine taşınmış, eski kentten yeni kente göçler Lysimakhos (İÖ 301-281) 

tarafından da devam ettirilmiştir (Strabon, XIV.1.37). Bayraklı'da yapılan kazılarda kentin boşaltılma 

tarihi ile ilgili Strabon'un verdiği bilgilerle uyum içerisindedir. Buna göre Bayraklı Smyrnası'nın 

Kadıfekale Smyrnası'na taşınmanın bir anda değil, İÖ 320-280 yılları arasındaki kırk yıllık bir süreçte 

yavaş yavaş olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Bayraklı'daki kentin boşaltılıp Kadıfekale'deki 

yeni kentte göç edilmesi esnasında, yerli nüfusa örneğin Makedonyalılar gibi yabancı unsurların dahil 

olup olmadıkları konusu da belirsizdir. Peki Hellen geleneğinin bir özelliği olarak bu göçün nedeninin 

mitolojik bir biçimde İskender'in rüyasına dayandırılması dışındaki gerçek sebepler ne olabilir? 

"İskender'in rüyası üzerine Apollon dedi ki! Kutsal Meles'in ötesindeki Pagos'ta oturacak 

olanlar(Smyrnalılar) eskisine göre üç dört kat daha mutlu olacaklar bundan böyle" (Bean, 1997: 23). 

Smyrna birçok Batı Anadolu kenti gibi arkeologlar tarafından sürekli olarak Demir Çağı'nda 

yarımada şeklindeki bir liman kenti olarak hayal edilmiş, fakat jeoloji teknolojilerinin gelişmesi ve 

buna müteakip yapılan ölçümler sonucunda henüz İÖ 1500 dolaylarında deniz-kent birlikteliğinin 

Laka ve Bornova çaylarının getirdiği alüvyonlarla kesildiği anlaşılmıştır. Bayraklı Smyrnası'nın Demir 

Çağı'nda denize bakan kısmının bataklık olduğu bellidir (Doğer, 2006: 94-95, dipnot 17). Fakat 

Jeopolitik açıdan çok önemli bir yere konumlanmış Smyrna'nın bu sorunu en azından Persler gelene 

kadar yapay bir limanla çözümlediği düşünülebilir. İÖ 500'den sonraki iki yüz yıl boyunca ise bir 

bakıma atıl bir köy yerleşimi hüviyetine bürünen kent, 323 yılına gelindiğinde tamamen bataklıkla 

çevrelenmiş olmalıdır. Hatta bu dönemin içinde, muhtemel yapay limanın bataklık altında kaybolmuş 

olma olasılığı bile vardır. Böyle bir ortamda deniz ticareti bir yana, sivri sineklerin getireceği sıtma ve 

benzeri hastalıklar bile kentte yaşamayı mümkün kılmayacaktır. Bölgenin muhteşem jeopolitik 

konumunu keşfeden İskender ya da Antigonos, bu durum karşısında bir çare olarak doğal ve korunaklı 

bir iç limana sahip olan Pagos eteklerini kentin yeni yeri olarak belirlemiş olmalıdır. Bu seçim 
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gerçekten de Smyrna'yı sonraki Hellenistik ve özellikle Roma Dönemi'nde Antik Çağ'ın en önemli 

kentlerinden biri haline getirecektir.  

2. SONUÇ 

I. Attalos (İÖ 241-197) zamanında diğer birçok Batı Anadolu kenti gibi Smyrna da Pergamon 

Krallığı'nın kontrolü altına girer, özellikle limanı sayesinde giderek zenginleşen kent, Antik dönem 

için bir metropol olma özelliğine daha Roma Çağı'nın başında kavuşmuş gibidir. İÖ 129 yılında 

kurulan ve yönetim merkezi Ephesos olan Roma'nın büyük Asia eyaleti içinde yer alan kent , bu 

eyaletin on idari bölgesinden (diokeiseis) birinin idare merkezi olur. Neredeyse Ephesos'la yarışır 

duruma gelen Smyrna, İÖ 78 yılında Cicero tarafından Pergamon ile eşit saygınlıkta bir kent olarak 

nitelenmiştir. Smyrna yetmiş iki yıl sonra bu sefer Strabon tarafından dünyanı en güzel kenti olarak 

görülür. Kent özellikle ilk imparator Augustus'la başlayan Pax Romano dönemi boyunca (İÖ 27- İS 

180) giderek büyümeye ve zenginleşmeye devam etmiştir. Kentin Roma Çağı'ndaki bu yükselişine 

ancak İS 178 yılında gerçekleşen büyük deprem dur diyebilmiştir. Kent bu depremle yerle bir 

olmasına karşın çok kısa bir sürede tekrar toparlanmaya başlamış ve varlığını daha sonraki Bizans ve 

Türk-İslam dönemleri boyunca kesintisiz olarak günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır (Doğer, 

2016: 105-144). Günümüzde, Ephesos gibi Arkaik Çağ'dan Roma Çağı'na Antik dönemin en büyük 

kentleri ancak bir ören yeri statüsünde var olabilirken, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük kentlerinden 

biri olan Smyrna'nın İzmir'i, varlığını büyüyerek devam ettirmektedir. Hatta Roma Çağı'yla benzer bir 

biçimde bugün de Anadolu'nun en büyük ihracat limanı konumundadır. İzmir'in tarihsel kentsel 

dönüşümü ile ilgili ironik nokta, özellikle son on yılda gittikçe gelişen kazık temel ve çelik yapı 

teknolojisiyle bataklık Bayraklı'da yeni III. milenyum İzmir'inin inşa edilmeye başlanmasıdır. Başka 

bir değişle, Bayraklı'da hey yıl artarak yükselen göktelenler, 2300 yıl sonra şehir merkezinin doğduğu 

topraklara tekrar dönüşünün bir sembolü olmuştur.  
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ABSTRACT 

Sharing seems to be at the core of basic social and economic matters in society. From purely 

free to purely control economies, the main question seems to be what is the right foundation of 

(re)distribution? Although state-led redistribution lacks many moral and normative justification this 

morality gap is filled by sharing and caring rhetoric. Various “for and against” arguments in the 

technical mindset of mainstream economic theories can be found around the concepts of equity and 

efficiency. However, in reality or in evaluating and judging the results of redistribution, arguments 

often utilize the concept of “sharing”. In fact redistribution seems to most people almost the equivalent 

of sharing. Redistribution means the wealth and resources “should be shared” more equally or fairly. 

The issue concerns many other social disciplines as well as economics. This paper aims to review 

relevant philosophical and empirical arguments and to raise further questions about redistribution as 

“sharing”. 

Keywords: Sharing, equity, efficiency, distributive justice, and socio-economic theory. 

Topic Areas: Relation of Economics to Social Values. 

PAYLAŞIMIN USSALLIĞI VE AHLAKİLİĞİ ÜZERİNE 

ÖZET 

Paylaşımın bir toplumun temel sosyal ve iktisadi meselelerinin merkezinde yer aldığı 

düşünülmektedir. Tümüyle serbest ekonomilerden tam planlı ekonomilere kadar (yeniden) dağıtımın 

hareket noktasının ne olması gerektiği en mühim soru mertebesindedir.  Devlet-merkezli yeniden 

dağıtım pek çok ahlaki ve kuralsal haklılaştırmalardan yoksun olsa da bu ahlaki boşluk paylaşma ve 

merhamet retoriği ile kolaylıkla doldurulmaktadır. Eşitlik ve etkinlik kavramları etrafında yoğunlaşan 

çeşitli “destekleyici ve muhalif” tartışmalar ana akım iktisat teorilerinin teknik kafa yapısı içinde bile 

görülebilir. Ancak hakikatte veya yeniden dağıtımın sonuçlarının değerlendirilmesi ve muhakeme 

edilmesi sürecinde tartışmalar sıklıkla “paylaşma” kavramını kullanırlar. Hakikaten yeniden dağıtım 

adeta paylaşımla aynılaştırılır. Yeniden dağıtım zenginliğin ve kaynakların daha eşit veya adilane 

“paylaşılması” demektir. Bu mesele iktisat kadar diğer sosyal disiplinleri de içermektedir. Bu makale 

konuyla alakalı felsefi ve deneyimsel tartışmaları gözden geçirmeyi ve bir “paylaşım” olarak yeniden 

dağıtım hakkında yeni soru işaretleri koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Paylaşma, eşitlik, verimlilik, adalet dağıtımı ve sosyo-ekonomik teori. 
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INTRODUCTION 

In the broadest sense, collective action theory seeks to explain the origins, evolution, and 

varieties of nonmarket institutions. Sharing is among the forms of resource allocation based on non-

market methods. In every society sharing is considered to be one of the best and easiest solutions of 

social-material deprivation and inequity. In this line of thought sharing the pie of material resources 

more equally would reduce relative deprivation. Sharing also appears to be a moral imperative in 

many customs and traditions as it is considered to be so essential that in its absence none of the social 

structures ranging from the family to the state can even assume to survive in a society. Thus sharing is 

promoted within the practices of material and non-material sustenance of life and peaceful social 

engagement. In other words sharing the wealth and other resources more equally will reduce relative 

deprivation and in turn will both decrease social conflict and improve peace and stability.  

Is this true? Or is sharing really such a pure, unalloyed and transparent concept? How accurate 

or realistic these assumptions and dilemmas can be with a vague concept of sharing which is partially 

definable in customary morality and even less definable in terms of rational morality. Despite the 

given importance of sharing as a desirable norm in social economy literature, there is little 

philosophical or theoretical work to conceptualize this particular human interaction. Another issue 

about the difficulties related to the concept is the existence of a wide variety of relevant empirical and 

theoretical works from economics, anthropology, social psychology, sociology and political science to 

philosophy and ethics. The issue can be related to many subjects of arguments like distributive justice, 

desert claims, management of commons, pro-social behaviors, public property, public spending and 

taxation, etc. To collate and review this wide range of literature is an almost impossibly ardent task. 

Based on selective and somewhat random readings of this wide literature this article is an attempt to 

fill the concept and clarify the problems regarding various usage of the concept.  

1. AN ETHNOGRAPHIC VIEW  

It is not surprising that the term “sharing” is privileged in literature as it is a concept above 

suspicion and thus highly submissive to intellectual and social abuse. There are several ethnographic 

and anthropological studies attempted to define sharing and its moral features (e.g. Ingold et al., 1988; 

Wenzel et al., 2000; Sahlin, 1998; Woodburn, 1998; Hunt, 2000; Gudeman, 2001; Robertson, 2001; 

McKnight, 2002; Widlock 2004). Sharing seems just another form of exchange or reciprocity for some 

(e.g. Sahlins (1998) yet it is also a form of altruism for many others living in modern urbanized era. 

That means there are discrepancies in anthropologic studies too.  

Sharing is qualified by anthropologist Widlock (2004: 60) as a virtue and primitive notion. 

Sharing as a virtue implies that it is carried out for its own sake, “to provide people with a share”. 

Sharing as a primitive notion implies (in the way we understand it) that it is neither derived from a 
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moral code nor the necessities of survival. In other word sharing as a virtue is a matter of neither free 

choice nor a coercive fulfillment. If it is so what does it represent? So I leave this tautological idea 

behind and feed the gap left by Widlock by assuming that sharing even in primitive communities 

seems to convey a social contract (treaty making) conception or at least a sort of joint-venture/program 

to survive in wilderness.  

The writer of stoneage economics, Sahlins (2010 [1972]: 16) argue that scarcity is a verdict 

reached by our economy. So scarcity is either a myth that makes modern markets possible or a product 

of market ideology. Why? Because according to Sahlins there is no scarcity -in modern meaning of the 

term- in primitive societies. Instead in primitive societies, norms for sharing and norms against piling 

were seemingly strong. Possible explanations offered by Sahlins (2010: 40-41) are that stocking food 

and other staff limits the mobility of hunter-gatherers; after all, the nature already stocks food in a 

greater variety and amounts, that in a communal society, stocked foods makes other members more 

reluctant to go hunting and gathering and thus less productive as there would be food to share in the 

community. In conclusion the conduct of stocking is not an economically rational while sharing (or 

consuming) everything hunted or collected immediately reduces the opportunity to free ride. As an 

anthropologist and economist Sahlin at least seems to ready to accept that there were no moral or 

ethical issue related to sharing in primitive societies.  Therefore he does not attempt to inbuilt a moral 

theory of sharing in anthropology.  Sharing seems to be a better alternative in an economy of 

abundance rather than in an economy of scarcity.  

However sharing economy is still mainly associated with hunting and gathering societies for 

many people. In the International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (IESBS), Bird-

David argues that these people experienced their “self” as coalescent, rather than as a group of 

separate individuals. The relationship between people of hunting and gathering societies, as argued by 

anthropologists, sprang from this very experience of sharing which fosters an egaliteryan society, 

however at the same time people enjoyed considerable personal autonomy. “Nature is locally 

experienced neither as a mechanical system nor as objects for human use and ownership, but as an 

assembly of sentient beings related to and shared with” (Bird-David, 2001: 7084). If we accept this 

argument we can assume that sharing as an idea come to our mind somehow only if there is a market 

economy, individualistic ethics and freedoms. That is these primitive people share but they do not 

know that they actually share because they are a part of a whole where there is no division of labor, no 

question regarding distribution of knowledge, no desert claims, ownership or entitlement.  

Yet, in the IESBS another article by H. Lourandos (2001: 7079) refers to some recent 

revisions that hunter–gatherers also incorporated more complex societal formations within their ranks, 

extensive social networks, signs of social hierarchy as well as chiefdoms based on hereditary ranked 

lineages, and an exchange economy based on the items like seeds, shells and exotic stones. If this 
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argument is true then there is no such thing as sharing economy even in primitive societies. Actually 

sharing economy as we see today requires more regulations or assurances as it faces many challenges 

like security, trust, quality and taxation problems.  

Some other anthropologist-economist thinkers generally admit sharing as a different form of 

transfer with a distinct morality. To Woodburn (1998), for example, sharing is a one-way transfer as 

opposed to two-way transfer in the case of exchange and reciprocity. That is to say in market exchange 

to gain something is possible only by relinquishing something else: However sharing is to gain 

something without losing anything, how’s that possible? There is no elegant answer provided by 

Woodburn.  

Hunt (2000) on the other hand thinks that when we expand the time frame, sharing can also be 

a two-way transfer. Thus Hunt bases its distinction argument on the intentions of the actor whether he 

expects a return or not in the future. Similarly with Hunt, Widlock (2004: 61) defines “sharing with no 

expectation of return” as sharing in (granting access to others, not necessarily selected but happen to 

be there!) as opposed to sharing out between givers and receivers. Thus sharing is defined as an act for 

its own sake or extending enjoyment by increasing the numbers of people who can access the 

property.  

But who and on what ground is going to decide on extending resource base to new comers or 

on excluding others from the base? If there is a reason behind these questions and answers then there 

must be consequentiality. That is sharing even in its most pure form (whatever it is) is not done for the 

sake of itself. Therefore, the subjectivity or intention is apparent in the above definitions from actor 

perspectives.  

2. SOCIOPOLITICAL-ECONOMIC VIEWS 

Political economy’s main problem can be defined as managing conflict over scarce resources 

or more clearly how the wealth should be redistributed,  according to need or merit (profit)? Before the 

articulation of this question comes the assumption that conflict is the result of resource scarcity and 

unjust allocation of these resources.  

Yet, in our opinion a more objective definition of sharing has to be less actor-oriented and on a 

less intentional-base. That means sharing is somewhat less a purposeful, voluntary action and more an 

essential and involuntary relation. This definition seems to economic because the essential relation in 

economy has always been exchange. As Goerge Simmel pointed out satisfaction will not comes 

simply by attaining the object of desire. For Simmel the value of something is determined by the 

distance from its actor. Without distance or too much distance there is no relation. To attain that object 

we always sacrifice one thing for another, sacrifice takes the form of exchange, the process is an 

economic one and the thing is always an economic thing. Satisfaction is not immediate as there is a 
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distance between the impulse (the need) and the thing that satisfy it. This distance for Simmel is the 

equivalent of “scarcity”. Actually exchange turns natural-involuntary groupings into voluntary ones 

and thus without money-exchange individuals will have less freedom.  

Therefore we do not think of sharing necessarily as either one-way or a two-way transfer. The 

act of exchange as a two-way transfer is instrumental for gaining something else. We also perceive 

sharing different from one-way transfers like donation and other philanthropic activities which can be 

put into words as “giving for the sake of it”. That means we only get a kind of self-enjoyment from the 

act of giving away. These practices (one-way transfers) imply either partitioning ourselves from an 

object (or possession) for the sake of relieving ourselves from the encumbrances of selfishness or the 

transformation of an objective full-ownership of a smaller good into subjective (ambiguous) 

ownership of a greater good (in the case of two-way transfers).  In doing so we will lose the whole of 

what we formerly own and only indefinite part of the latterly gain.  

Furthermore, from a radical perspective of the exchange theory, one’s giving some of his 

bread to the hungry is also an exchange behavior. This type of action can commonly, but erroneously, 

be postulated as a sharing behavior but it might very well be an exchange activity. These types of 

activities means giving and receiving in a dyadic form in which one possesses something of value and 

then voluntarily transfer her rights to the secondary party.  

As Simmel (1990) puts it, in a dyadic relationship a person always maintains its individuality 

unlike in a triad relationship a person may not always act individually. As we assume that sharing 

occurs only among more than two people then the individualism is in the picture in a lesser extent, so 

as the actor-based perspectives. But still a dyadic relation may exist if exchange takes between only 

two parties of people. At first sight such an exchange might seem as an economically irrational, fully 

benevolent or altruistic behavior. However, it is conventional to suggest that those, who give, 

compensate themselves with the thought that a greater value has been or will be gained essentially. 

This greater value might be something immaterial (social or political capital e.g., transfers of 

authority, shame avoidance, gaining loyalty, legitimacy, trust, respect and support of others, piety 

reward or affection etc.) or material (but expected in the future exchanges, e.g., indebtedness, gratitude 

and appreciation). Furthermore, the giver may not necessarily expect something back from receiver 

but may be from others who witnesses or are cognizant of the action (e.g., prestige and approval). Or 

one can comfortably argue that the giver attaches no use-value to the thing of which he loses its 

possession like a pair of worn-out shoes we leave at the gate so that a needy person can collect them.   

In fact, people sometimes need help but do not ask for it or they probably be more happy to 

give something back in return because of the feeling of personal shame, indebtedness, and bashfulness 

or the future possibility of being asked to reciprocate without volition to say no. Conversely people 

give personal loans for similar feelings when they are asked for help. This form of conduct in the case 
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of reciprocation can be referred as speculative help or compulsory exchange as defined by Nozick in 

Anarchy because there is no volition without doubt in those helps.    

Therefore, we argue that a full sharing behavior occurs when none of the sharing parties is 

single-handedly the owner-producer of the good. Before sharing to take place either should be no 

private property rights or voluntarily or coercively are transferred to a collectivity relevant or 

irrelevant to the production of that good, or a neutral (third party) power like the state. But in a 

Kantian perspective some types of such “sharing” does not seem a moral act but rather a judicially or 

non-judicial compulsory act. We will come back to this point in the second paragraph below but to 

conclude this one we could say that primary to every sharing action, a private good or goods have to 

be turned into a semi-public good first, similar to the inherited wealth.  

Sharing may be a form of exploitation. For instance, the value of women’s labor at home is 

neglected because whatever she does is perceived the part of shared economy. Woman cannot distance 

her work done at home from herself and from other house members and thus she cannot place a value 

on it. Then woman becomes a shared property in home-economics. Although husband also shares his 

holding with family he still identifies himself a bread-earner and thus maintains his authority because 

he distances himself and his struggle from others at home.  

In real life, common-pool resources resembles to another kind of sharing activity. Indeed, the 

literature on CPRs like fisheries, forests, grazing areas and local water resources point to the fact that 

these resources are subject to congestion, overuse, and potential destruction. To prevent that from 

happening there should be formal or informal rules that is coercion. Hardin for example argues that 

“The man who takes money from a bank acts as if the bank were a commons” (Hardin, 1968: 1247). 

Interestingly when banks start to give loans without proper security measures the whole economy will 

collapse. And those who take loan from a bank carelessly will destroy their own life. To prevent a man 

doing this, as Hardin argues, we do not appeal to his senses with words like responsibility and 

conscience; instead we make social arrangements to make the bank not a commons.  

To overcome the tragedy of the commons a form of agreement must be established among 

potential beneficiaries in terms of selecting the best or just criteria to distribute the good among them. 

This involves the problem of agreement and contract between actors and also enforcement and 

arbitration from a third party (Ostrom, 1990). When sharing a given resource which has no 

owner/protector, the activity may require varying degrees of coordination but does not face significant 

resource acquisition problems as much as collective action towards producing a collective good. When 

the good is “there to be taken” people are expected to engage in not a cooperative-collective action but 

in a competition either individually or sub-collectively. The collectivity may divide into competing 

parties to increase their chance to get some part of the dispossessed good because they anticipate that 

their chance to get it all as an individual is not worth to act. Some people can completely withdraw 
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their claim and chose inaction if the relative value of the divided good is not worthy of taking part in a 

private or joint-action.  

Another form of sharing is possible, provided that the members of the collectivity have 

brought a collective good into existence. This requires collective action and agreement on “rules of 

production and distribution” before the good came to existence. Once the collective good is attained 

the problem of distribution or sharing can be negligible because the main characteristic of a collective 

good is that no member of the collectivity can be excluded from its benefits. However, when the good 

is in a material or separable form (e.g. not like democracy or human rights but like money, food, soil 

or health and education services) there must be a contractual agreement among members and an 

effective enforcement of contracts about how it is distributed.  So far, we assumed that nobody in the 

group has the capacity to get to, or pay for, collective good individually. Even if one is capable to 

assume or pay the value for the collective good the rest will receives something, either a reward or a 

threat, in return for their collective inaction. In this case the powerful actor possesses the ability to 

affect other's choices. She can use that ability to include others in sharing since the good still retains 

some of its collective features. On the other hand, she can exclude others from sharing because the 

good now has become privately-owned. The inevitable outcome of sharing a good which has recently 

become private (but intrinsically a public good) is the centralization of authority to decide who gets 

how much of what. However, this involves many dilemmas as well. 

This article does not question the legitimacy of state coercion to attain a public good such as 

national defense or safe roads etc. Sharing cost and burden to produce a collective good is different 

from sharing goods that are already produced. The term “cooperation and collaboration” or “collective 

use and maintenance” should not be confused with sharing. Collaboration may serve to the 

development of identity, esteem, coherence, stability, trust, potency and productivity within the group. 

Sharing as we try to define, however, may blur boundaries between selves, destroy social structures 

and rules, destabilizes coalitions, ignore property rights and individuality within the group. 

Nevertheless it is highly likely that cooperation and sharing (as distribution) are the respective stages 

of participation in social, political, and economic life.  

Although it is more relevant to the concept of distributive justice, one strong argument against 

sharing comes from Nozick. Egalitarians, according to Nozick, tend to reason as if all of a society’s 

resources exist in a ‘big social pot’ and thus concerned with the question how the contents of this pot 

ought to be distributed (shared). From a “big social pot” point of view, “equal shares” appear to be the 

best criterion for distribution or sharing. However, Nozick argues that this pot consists of goods that 

are made, or at least transformed, by single or many others (Nozick, 2006). Nozick and most 

libertarians have objections to the idea of distribution as a violation of property rights, not only 

individual but also public property. Actually any favored pattern of distribution is also an invasion of  



140 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

liberty because to sustain a pattern requires coercion. According to Dworkin,  equality should, other 

things being equal, allow those who work hard to reap the rewards, while those who choose to do less 

should bear the consequences of their choices (as cited in Wolff, 2007: 128). Instead in a pure sharing 

game those who have more capacity to consume or stock will get more than others.   

Altruistic sharing is a relevant subject to the theory of sentiments which developed by Adam 

Smith (1790, III.I.46):  

It is not the love of our neighbor; it is not the love of mankind, which upon many occasions 

prompts us to the practice of those divine virtues. It is a stronger love, a more powerful 

affection, which generally takes place upon such occasions; the love of what is honorable and 

noble, of the grandeur, and dignity, and superiority of our own characters.  

Despite common assumptions, gift-giving or making donation is not a pure altruism as Smith 

portrays. Because when we are a donor or gift-giver we do that for something greater like for our own 

superiority in moral sense comparatively to others or for something transcendental like god or piety 

reward etc. In an extreme level, altruism without any concern for institutionalization of social 

interaction, and social order, including “giving away just for the sake of it”, involves giving up control 

over one’s resources and too many concessions. If everybody acts like an altruist the result will be the 

overproduction of a collective good hence the good lose its relative individual value. In fact the 

collective good would not be produced at all but a private good was turned into a collective good. 

Hence society may reach at a point where nothing worthy is produced additionally while some other 

goods remain under-produced. If everybody in a society is an altruist their altruism have to be 

coordinated in order to achieve an optimal outcome and preferable variety of collective and individual 

goods, which is unlikely. If everyone is altruist but has objections against coordinated or collective 

action the result will be anarchism (Heckathorn, 1998).  

Since collective goods are subjective, people prefer one public good to another. In anyway, 

conflict and free-rider problems will emerge under the condition of resource scarcity. If the function of 

distribution is a state monopoly and common resources are distributed among the people without any 

concern for their reproduction, it will increase the prospects for costly conflicts and outrunning of 

resources. Since the state is perceived as an impersonal entity its resources are more prone to usage 

without permit as people are ready to live at everyone’s expense rather than a particular person’s 

expense (see, Ostrom, 1990). 

3. A SOCIAL PSYCHOLOGICAL VIEW 

Some observations have been made to investigate the behavior of the group leaders when they 

are given the task to distribute a certain amount of given resources. In general experiments indicate 

that distributive decisions do not require a great deal of cognitive activity, instead actors use social 
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heuristics to distribute resources. The vast amount of research demonstrate that equality being the 

simplest and fair way chosen as the distribution heuristic for most decision makers especially when 

there is uncertainty or information scarcity about roles and wealth of others or about situational  

variables.  

In Allison and Messick’s (1990) observational case on an individual who gets appointed to a 

role to distribute resources in a group, the distributor tries to distribute resources equally, a tendency 

referred to as “the equality rule of division”. However when known, situational variables have big 

potential to effect allocation decisions. The effect of roles can be such that those higher in hierarchy 

take advantage and get bigger shares for themselves than the rest of the group.  

In some other cases, certain situational variables may instigate decision makers to violate the 

equality rule. For example, Samuelson and Allison (1994) found that, when group members were 

given different roles (e.g., supervisor, guide, and follower) persons higher in the hierarchy allocated 

more resources to themselves than those lower in the hierarchy. Those higher in the hierarchy are 

expected to be fair and responsible but they may think that it is only fair that they obtain a greater part 

of the common resource (because of their positions as leaders or supervisors) (Fiske, 1996). Moreover, 

Cremer’s (2001, 2003) experimental findings suggested that the participants, as leaders, who expected 

that the others would act in a fair and cooperative (subservient) manner, take more from a common 

resource than the followers would. However, when the participants (as leaders) expected that the 

others would act in an uncooperative manner (i.e., that they pose a threat to the leader, organization, 

and resources) they adopted the equality rule. To summarize when there is justification or no 

restriction (such as accountability), towards unethical behavior both leaders and followers choose to 

allocate more resources for themselves.  

4. CONCLUSION  

A critical reader may see that this article perceives sharing not much different to looting. 

There are important differences between sharing and looting, of course, yet the former can be turned 

into the latter when it is left uncoordinated or can be perceived as looting by certain parties who 

cherish effective, creative and honest work as a more preferable way for ownership. However when 

ownership becomes effectively asserted the sustainability, efficiency and welfare will be improved 

because responsibility comes with the feeling of ownership and vice versa. Thus, despite their 

normative discourses like “sharing and caring”, redistributive ideologies are not innocent. More 

studies on sharing would help us understand especially the link and the gap between individual and 

collective interests or explore the number of distinct ways in which individual and collective interests 

can be related. The ideologies or discourses that are based on pro-sharing arguments are not something 

necessary for curbing socio-economic deprivations and inequalities. Because these ideologies support 

the view that the existing resources that are owned and possessed by others should be re-distributed 
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rather than being increased. In fact it may inhibit voluntary productive individual action (entrepreneur) 

since the possible payoff from it can be acquired by others (free-riders). Without any regard for the 

individual effort and input, voluntary collective action would be impossible. A productive and 

beneficial collective action aims at not sharing already existing goods but the ones that are to be 

produced or to be expanded (cf., Olson 1965). Non-productive collective action aims at taking all or 

part of control over resources that some other group, organization, or person have. Or they try to turn a 

public good (state credits) into a semi-public good (rent-seeking) from which only their members can 

benefit. Sharing, as a legitimating argument in redistributive demands or in opposition to existing 

distribution of wealth, aims at not a collective good but at producing new bases for particularistic 

solidarity and realignments. This will in return fortify the power of central government while 

destroying social solidarity in general. The reason for that is that redistribution based on particularistic 

demands will be perceived as an unfair exchange by other groups who in return may chose to retaliate 

by influencing governments for particularistic demands. 
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TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARIN İŞ-YAŞAM DENGESİ VE İYI OLMA 

HALİ 

Zeynep UĞUR 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

ÖZET 

Türkiye 2018 yılı itibariyle OECD ülkeleri arasında çok uzun saatler çalışmanın en yaygın 

olduğu ülkedir. Bu çalışmada Türkiye’deki çalışma koşulları iş-hayat dengesi açısından diğer ülkelerle 

mukayese edilmekte, çalışma süresinin iyi olma haline etkisi incelenmekte ve bu ilişkide iş-yaşam 

dengesinin ve iş tatmininin aracılık rolü olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla 2003-2016 arası 

her 4 yılda bir Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) tarafından 

toplamda 4 dalga olarak yapılmış Avrupa Yaşam Kalitesi Anketleri (EQLS) mikroverisi temel 

alınmaktadır. Bulgularımıza göre, Türkiye EQLS’e katılan 33 Avrupa ülkesi arasında iş-yaşam 

dengesinin en kötü durumda olduğu ülkelerden biridir. Örneklem sadece Türkiye’de çalışanlar ile 

sınırlandırıldığında iş-yaşam dengesi yıllar içinde doğrusal olarak düştüğü görülmektedir. Regresyon 

analizi sonuçlarına göre, uzun (haftada >40 saat) veya çok uzun (>haftada 50) saatler çalışıyor 

olmanın hem yaşamdan memnuniyete hem de mutluluk skoruna istatistiksel olarak anlamlı olarak 

negatif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iş-yaşam dengesi kuramamanın da hem 

yaşamdan memnuniyeti hem de mutluluğu anlamlı ölçüde negatif etkilemektedir. Bulgularımız, iş-

yaşam dengesi-iyi olma hali ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolünü ve çok uzun saatler çalışmanın iyi 

olma haliyle olan ilişkisinde iş-yaşam dengesinin kısmi aracılık rolü olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: çalışmak, iş-yaşam dengesi, yaşamdan memnuniyet, mutluluk, Türkiye. 

 

LIFE-WORK BALANCE AND WELLBEING FOR EMPLOYEES IN TURKEY 

ABSTRACT 

Turkey has the highest rate of people who work very long work hours among OECD countries 

as of 2018. This study evaluates working conditions in Turkey in terms of work-life balance and 

examines the link between working conditions and employees’ life satisfaction.  For this purpose, we 

use European Quality of Life Survey (EQLS) conducted by European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions (Eurofound) every 4 years between 2003-2016 period. According 

to our findings, Turkey is one of the worst countries in terms of work life balance among 33 European 

countries participated in EQLS. When data is restricted to employed individuals from Turkey, we 

observe that life-work balance has linearly deteriorated over the years. Also, regression analysis shows 
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that working very long hours (>50 hours weekly ) has statistically significant negative affects on both 

life satisfaction and happiness. In addition, not having a work-life balance has significantly reduced 

both life satisfaction and happiness. Our findings show that job satisfaction has a mediating role on the 

relationship between life-work balance and wellbeing and life-work balance as a partial mediating role 

on the very long work hours and wellbeing relationship.  

Keywords: Employment, life-work balance, life satisfaction, happiness, Turkey 

 

1. TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARIN İŞ-YAŞAM DENGESİ VE İYİ OLMA HALİ 

Birçok başka ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insanlar için çalışma hayatı çok önemlidir. 

Dünya Değerler Anketi’nin 2010-2014 yıllarında yapılan son dalgasına 21 ülkeden 28,770 

katılımcının %85’i iş hayatının kendileri için önemli veya çok önemli olduğunu bildirmiştir. Benzer 

şekilde, aynı anketin Türkiye’de 2011 yılında toplanan verisine göre, %83 civarında katılımcı çalışma 

hayatının kendisi için önemli veya çok önemli olduğunu belirtmiştir (Inglehart ve arkadaşları, 2014).  

İnsanların iş hayatına bu derece önem vermelerinin altında birçok psikolojik ihtiyaçlarının iş 

hayatı vasıtasıyla karşılanıyor olması yatmaktadır. Çalışıyor olmanın faydası deyince ilk olarak kişiye 

gelir sağlamak ve gelir ile birlikte gelen ekonomik bağımsızlık akla gelebilir. Bunun yanında iş hayatı 

kişiye kendini işe yarar hissettirmekte, gelişen teknolojinin iş hayatına daha çabuk yansımasıyla, 

çalışanın sürekli bir şeyler öğrenmesine fırsat vermesi ve bazen de mecbur bırakmasıyla kişisel 

gelişim için de önemli bir araç olabilmektedir (Lewis, 2003). Ayrıca, çalışıyor olmak sürekli çalışma 

arkadaşlarıyla ilişki kurmayı beraberinde getirmekte bu da insan için önemli olan sosyal ilişki ve 

akranlarından saygı görme ihtiyacının giderilmesi için bir ortam oluşturabilmektedir (O’Toole ve 

Lawler, 2006). Çalışıyor olmanın pozitif etkileriyle ilgili çıkarım işsiz olmanın negatif etkilerine 

bakılarak da yapılabilir. Birçok çalışma birbiriyle tutarlı bir şekilde işsizliğin büyük oranda kişinin iyi 

oluş halini negatif etkilediğini raporlamaktadır (Bakınız: Di Tella, MacCulloch ve Oswald (2001); 

Frey ve Stutzer (2010); Helliwell (2003); Lucas, Clark, Georgellis ve Diener (2004)) 

Fakat iş hayatından beklenen bu faydaların gerçekleşmesi kişinin özel hayatıyla iş hayatını 

dengede tutabilmesine bağlıdır. Yoğun iş temposundan dolayı iş dışındaki yaşam sekteye uğrayabilir, 

veya kişinin özel hayatındaki karmaşık durumların iş hayatına yansımasıyla bu denge bozulmaya 

başlayabilir (Thomas ve Ganster, 1995)  

İş-hayat dengesinin kurulup kurulamadığı ilgili iyi bir gösterge kişinin işte harcadığı süredir. 

Türkiye OECD ülkeleri arasında çok uzun saatler çalışmanın en yaygın olduğu ülkedir. OECD 

ülkelerinde ortalama olarak %12,5 çalışan 50 saat ve üzerinde çalışırken, Türkiye’de %34’e yakın 

çalışan 50 saat ve üzerinde çalışmaktadır (OECD, 2018b). OECD ülkelerinde tam zamanlı bir çalışan 
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yaklaşık 15 saatini kişisel bakım (yemek ve uyku) ve serbest zaman faaliyetlerine (arkadaşlarıyla 

sosyalleşme, hobiler, oyunlar, TV izleme) ayırmakta iken, Türkiye’de bu zaman dilimi yaklaşık 12,6 

saattir. Bunlardan dolayı, Türkiye OECD ülkeleri arasında iş yaşam dengesinin en kötü olduğu ülke 

olarak listelenmiştir (OECD, 2018a).  

Ülkemizde, birçok çalışan zamanının büyük çoğunluğunu iş yerinde geçirdiğine göre, uzun 

saatler çalışmanın çalışanın iyi olma haline etkileri daha derinlemesine araştırılması gereken bir konu 

olarak önümüzde durmaktadır.  

Bu çalışmada ilk olarak Türkiye’de çalışanların iş-yaşam dengesi diğer ülkelerle mukayese 

edilerek değerlendirilmekte, Türkiye’de çalışanlar için çalışma süresinin ve iş-yaşam dengesinin iyi 

olma haline etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla 2003-2016 arası her 4 yılda bir Avrupa Yaşam ve 

Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) tarafından toplamda 4 dalga olarak yapılmış 

Avrupa Yaşam Kalitesi Anketleri (EQLS) mikroverisi temel alınmıştır.  

Bu konu sadece çalışanlar açısından değil, şirketler açısından da ehemmiyetlidir. Kore 

şirketleriyle yapılan bir araştırmada, kendine rekabetçi üstünlük geliştirmeye odaklanan şirketlerde ise 

çalışanların iyi olma hali şirket varlıkların getiri oranlarıyla güçlü bir ilişki içinde olduğu bulunmuştur 

(Jangwoo ve Miller, 1999). Buna ek olarak, çok uzun saatler çalışmak çalışanların verimliliğini 

düşürdüğü (Collewet ve Sauermann, 2017) hata yapma olasılığını artırdığı (Rogers, Hwang, Scott, 

Aiken ve Dinges, 2004) ve çalışanların işi bırakma niyetlerinde artışa sebep olduğu bulunmuştur 

(Allen, Herst, Bruck ve Sutton, 2000).  

Dünyadaki bulgular iş-yaşam dengesizliğinin yaşam memnuniyetini azalttığı yönündedir 

(Adams, King ve King, 1996; Rice, Frone ve McFarlin, 1992). Carlson, Grzywacz ve Zivnuska (2009) 

tam zamanlı çalışan Amerikalılardan seçtiği örneklemler üzerine yaptıkları araştırmasında iş-yaşam 

dengesinin çalışanın hem iş tatminini hem de aile hayatından memnuniyetini anlamlı oranda pozitif 

olarak etkilediğini bulmuştur. Haar, Russo, Suñe ve Ollier-Malaterre (2014)’in 7 kültüre (Malay, Çin, 

Yeni Zelanda-Maori, Yeni Zelanda-Avrupalı, İspanyol, Fransız ve İtalyan) mensup toplam 1,416 

çalışan üzerinde yaptığı araştırma, iş-yaşam dengesinin iş ve yaşam memnuniyeti ile pozitif ilişki 

içinde olduğunu göstermektedir.  

Türkiye’nin alınan örneklemlerle yapılan çalışmalar incelendiğinde, iş-yaşam dengesinin 

öncüllerine ve iyi olma haline etkilerine dair sınırlı kapsamda görgül araştırma olduğu görülmektedir. 

Örneğin, Öcal (2008) tekstil sektöründe çalışanlar için iş-aile dengesizliğinin yaşam tatminiyle negatif 

ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Benzer sonuçları olan, Özdevecioğlu ve Doruk (2009) 

sadece Kayseri’de 4 sektörde iş-yaşam dengesini araştırmıştır. Fırat ve Cula (2016) Ankara, İzmir ve 

Bursa illerinde görev yapan 238 öğretmen ile iş-aile çatışmasının yaşam doyumuna etkisini 

incelemiştir. Benzer şekilde, Şentürk ve Bayraktar (2018) sadece Düzce Üniversitesinde idari ve 

akademik personelin iş-aile çatışması ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  
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İş yaşam dengesi ve bunun çalışanların iyi olma haline ilişkin birçok çalışma Kuzey Amerika ve 

Avrupa ülkelerinde yapılmıştır. Yukarıda özetlenen Türkiye ile ilgili çalışmaların en önemli 

dezavantajı sadece birkaç meslek grubuna veya birkaç şehire münhasır olmasıdır. 

Çalışanların iyi olma hali hem çalışanları, hem ailelerini hem de işletmelere bakan sonuçları 

olması sebebiyle, bu çalışmanın sonuçlarının politika yapıcılar açısından önemli olduğunu 

söylenebilir. Örneğin Kore’de uzun çalışma saatlerinin getirdiği sorunlar bertaraf edilmek için kamu 

kuruluşları çalışma saatlerine kısıtlama getirmiştir (bakınız: Haas (2018)). Japonya’da da hükümet 

uzun çalışma saatlerini azaltmaya çalışmaktadır (bakınız: Adelstein (2018)).   

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER 

Bu çalışmada uzun çalışma saatlerinin ve iş-yaşam dengesinin iyi olma haliyle ilişkisi 

araştırılmaktadır. Ayrıca, iş-yaşam dengesinin ve iş tatminin aracı değişken olup olmadığı test 

edilmektedir.  Yukarıda bahsedilen model, Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: Hipotezi Kurulan Model 

 

Araştırmalar uzun saatler boyunca çalışmanın çalışanların sağlığını bozduğu, özellikle fiziksel 

kondisyonu iyi olmayan çalışanlarda ölüm riskini artırdığı, bitkinliği ve stresi artırdığını 

kanıtlamaktadır (Grosch, Caruso, Rosa ve Sauter, 2006; Holtermann ve arkadaşları, 2010; Iwasaki, 

Sasaki, Oka ve Hisanaga, 1998). Bunlar uzun saatler çalışmanın iyi olma halini negatif etkileyeceğini 

düşündürmektedir. Fakat adaptasyon teorisine göre, insan içinde bulunduğu her duruma adapte 

olmaktadır (Helson, 1967).  Bu teoriyi destekleyen Brickman, Coates ve Janoff-Bulman (1978)’in 

felce uğramış kazazedeler ile ilgili yaptığı çalışmada çok ilginç bulgular vardır. Geçmiş 1.5 yıl içinde 

başından kaza geçmiş ve felç geçirmiş hastalarla kazadan en az 1 ay sonra görüşüldüğünde, 

kazazedelerin kendilerini ortadan biraz daha fazla mutlu hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu da insanların 

en çetin hayat şartlarına bile uyum sağladığını göstermektedir. En çetin şartlara bile zamanla alışan 

insanın uzun çalışma saatlerine de alışması beklenebilir. Diğer yandan uzun çalışma saatleri kişinin 

sürekli olarak az uyumasına ve çok stres yaşamasına neden oluyorsa, bunun iyi oluş halini 

etkilemesini beklenir (Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz ve Stone, 2004). Bu bulgulardan 

hareketle uzun saatler çalışma olarak kategorize edilen haftada 40 saatten fazla çalışmanın iyi olma 

halini negatif etkileyeceği beklenmektedir. Bu beklenti esas alınarak şu hipotezler geliştirilmiştir:  

H1 = Haftada 40 saatten fazla çalışmak yaşamdan memnuniyeti olumsuz etkiler. 

H2 = Haftada 40 saatten fazla çalışmak mutluluğu olumsuz etkiler. 

Haftalık >40 

saat çalışma 

İş-Yaşam 

Dengesi 
İş Tatmini İyi Olma Hali 
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Herhangi bir çalışan için günde 24 saati olduğu ve iş hayatına harcadığı zaman nisbetinde özel 

hayatına ayırabileceği zaman azaldığı bakış açısı olarak ifade edilen ‘kıtlık hipotezine’ göre, bir 

çalışan iş-özel hayat dengesi iş hayatı lehine bozulmaya başladığında özel hayatında ancak kısmen 

tatmin yaşayabilir (Graves, Ohlott ve Ruderman, 2007; Lyness ve Judiesch, 2008). Bu konudaki diğer 

bir yaklaşım kişinin ailesine ayırdığı vakit ölçüsünde kazandığı tecrübenin iş hayatındaki başarısı için 

de gerekli olduğu ‘zenginleşme’ (enrichment) yaklaşımdır. Zenginleşme yaklaşımı kişinin 

kaynaklarını sabit değil de büyüyebilir olarak düşünmektedir (Graves ve arkadaşları, 2007; Lenaghan, 

Buda ve Eisner, 2007). Birinci yaklaşıma göre iş ve özel hayat arasında ikame etkisi olacağı tahmin 

edilirken, ikinci yaklaşıma göre birbirini tamamlayıcı bir etki tahmin edilmektedir. Her iki yaklaşım da 

iş-özel hayat dengesinin çalışanın iyi oluş halini artıracağı beklenmektedir. Buna göre oluşturulan 

hipotezler şu şekildedir:  

H3 = İş-yaşam dengesizliği yaşamdan memnuniyeti olumsuz etkiler. 

H4 = İş-yaşam dengesizliği mutluluğu olumsuz etkiler. 

2.1. İş Tatmininin Aracılık Rolü 

İş-yaşam dengesizliğinin yaşam memnuniyetini olumsuz yönde etkilediğini gösteren birçok 

çalışma aynı zamanda iş-yaşam dengesinin iş tatminini de olumlu etkilediğini göstermektedir. 

(Bakınız: Adams ve arkadaşları (1996); Baral ve Bhargava (2010); Carlson ve arkadaşları (2009)) 

Ayrıca birçok çalışma (Adams ve arkadaşları, 1996; Haar ve arkadaşları, 2014) yaşam 

memnuniyetinin iş tatmini ile güçlü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Bu bulgulardan 

hareketle iş-yaşam dengesinin iş tatminini, iş tatmininin de iyi olma halini etkilemesi beklenmektedir. 

Buna göre oluşturulan hipotezler şu şekildedir:  

H5 = İş tatmininin, iş-yaşam dengesinin yaşam memnuniyetine etkisinde aracılık rolü vardır.  

H6 = İş tatmininin, iş-yaşam dengesinin mutluluğa etkisinde aracılık rolü vardır.  

2.2. İş-Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü 

Uzun saatler çalışıyor olmanın kişinin sağlığına negatif yönde etki yaptığı bilinmektedir 

(Grosch ve arkadaşları, 2006; Holtermann ve arkadaşları, 2010; Iwasaki ve arkadaşları, 1998). 

Spector ve arkadaşları (2004) uzun saatler çalışmanın çalışanların iyi olma haliyle negatif 

ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Uzun saatler çalışmak kişinin özel hayatına ayırabileceği 

zamanı azalttığından dolayı iş-yaşam dengesini bozmak suretiyle iyi olma halini düşüyor 

olduğu değerlendirilmektedir. Bu tahmini test etmeye yönelik olarak şu hipotez 

oluşturulmuştur.  
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H7 = İş-yaşam dengesi, uzun süre çalışmanın yaşam memnuniyetine etkisinde aracı 

değişkendir.  

H8 = İş-yaşam dengesi, uzun süre çalışmanın mutluluğa etkisinde aracı değişkendir. 

3. YÖNTEM  

3.1. Örneklem 

Bu çalışma için 2003-2016 yılları arasında her 4 yılda bir Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını 

İyileştirme Vakfı (Eurofound) tarafından bütün Avrupa ülkelerinde toplamda 4 dalga olarak yapılmış 

Avrupa Yaşam Kalitesi Anketleri (EQLS)’nin birey düzeyindeki verileri kullanılmıştır.  

EQLS’da kişilerin iş yaşam dengesini kurup kuramadıklarına, çalışma saatlerine ve kendi 

hayatlarından memnuniyetlerini ve iş yaşamlarından memnuniyetlerini içeren ve aynı zamanda iş 

yerleriyle ilgili birçok değişkeni de ele alan sorular bulunduğundan bizim çalışma amacımıza 

uymaktadır.   

EQLS için her bir dalgada, erişkin (18+) kişilerden özel yaşam alanlarında (kurumsal olmayan 

nüfustan) rastgele olarak örneklem seçilmiş ve bu kişilerle yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. 

Avrupa Birliği’nin zamanla genişlemesi nedeniyle, anketin coğrafi kapsamı zaman içinde 

genişlemiştir, fakat Türkiye ilk baştan itibaren her dalganın içinde yer almıştır. 2003 yılında yapılan 

dalgaya 28 ülke (27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Türkiye), 2007-2008 dalgasına 31 ülke (27 AB 

üyesi ülke, Hırvatistan, Makedonya, Norveç ve Türkiye), 2011-2012 dalgasına 34 ülke (27 AB üyesi 

ülke, Hırvatistan, İzlanda, Montenegro, Sırbistan, Makedonya, Kosova ve Türkiye), 2016 yılında 

yapılan en son dalgaya 33 ülke (28 AB üyesi ülke, Arnavutluk, Montenegro, Sırbistan, Makedonya ve 

Türkiye) katılmıştır. Bu ankette 2003-2016 yılları arası toplamda 142,435 kişiye ait gözlem, 

Türkiye’den katılanlara ait 7,050 gözlem bulunmaktadır.  

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri 2003-2016 yılları arasında yapılan anketlerden elde edilmiştir. Anketlerde 

yer alan sorularda 10’lu ve 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, anketlerde katılımcılara ait ve 

yaşadıkları haneye ait geniş kapsamlı demografik bilgiler de mevcuttur.  

Öznel İyilik Hali: Bu ankette Diener (1984)’e göre alanyazında en yaygın olarak kullanılan öznel 

iyilik hali ölçütlerinden yaşam memnuniyeti ve mutluluklarını değerlendirmesi bulunmaktadır. 

Katılımcıların yaşam memnuniyetleri “Yaşadığınız herşeyi göz önünde bulundurarak, hayatınızdan ne 

derece memnun olduğunuzu 1 ila 10 arasında bir rakam kullanarak belirtir misiniz?”  sorusuna (1) Hiç 

memnun değilim’den (10) Çok memnunum’a kadar şıklardan birini seçerek verdikleri yanıtlarla 

ölçülmüştür. Mutluluk dereceleri de “Bütün bu saydıklarımızı düşünürseniz hayatınızdan ne kadar 
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mutlu olduğunuzu 1- Hiç mutlu değilim ve 10- Çok mutluyum olmak üzere 1 ila 10 arasında bir rakam 

kullanarak söyler misiniz?” sorusuna verdikleri yanıtlarla ölçülmüştür. Yaşamdan memnuniyet sorusu 

ile iyi olma hali bilişsel açıdan ölçülmesi amaçlanmış, hemen arkasında sorulan mutluluk sorusu ile iyi 

olma halinin duygusal/hissi boyutları ölçülmeye çalışılmıştır. 

İş-Yaşam Dengesi: Bu ankette iş-yaşam dengesi ile ilgili 3 soru sorulmuştur. Bu sorular ile geçen 12 

ay içinde işten geldiğinde ne sıklıkla ev işlerini yapamayacak kadar yorgun olduğunu8, işte geçirilen 

zamandan dolayı ne sıklıkla ailevi sorumlulukları yapmakta zorluk yaşadığını9 ve ailevi 

sorumluluklardan dolayı ne sıklıkla işte konsantre olmakta zorluk yaşadığını10 belirtmesi istenmiştir. 

En son dalga olan 2016 anketinde seçeneklere “Her gün” eklenmiştir. Bundan önceki dalgalarda 

seçenekler 1 (Haftada birkaç kez) ile 5 (Hiç) arasında kurgulanmıştır. Bu 3 soru kullanılarak 

açımlayıcı faktör analizi yöntemiyle oluşturulan ölçeğin iç tutarlığını gösteren Cronbach αlfa katsayısı 

0.76’dır. Bu katsayı alanyazında minimum kabul gören 0.6’nın üzerindedir. 

Çalışma Koşulları: EQLS’da çalışma hayatı ile ilgili çok geniş kapsamlı değişkenler vardır. Ana 

işinde ne kadar süre çalıştığı, ek iş yapıp yapmadığı, ek işteki çalışma süresi ve iş tatmini ile ilgili de 

detaylı bilgi bulunmaktadır. Bizim çalışma amacımız doğrultusunda örneklem sadece çalışanlar ile 

sınırlandırılmıştır. İş tatmini “Şu anki işinizden ne derece memnun olduğunuzu, 1‐Hiç memnun 

değilim, 10‐Çok memnunum olmak üzere,1 ila 10 arasında rakamlardan birini kullanarak söyler 

misiniz?” sorusuna verilen yanıtlarla ölçülmüştür.  

Sağlık Durumu: Kişinin iyi olma halinin önemli bir belirleyicisi sağlık durumu olarak bulunduğundan 

(Gerdtham ve Johannesson, 2001), çalışma hayatının etkisini daha net olarak ortaya koymak için 

katılımcıların sağlık durumunun hesaba katılması gerekmektedir. Kullandığımız veri setinde 

katılımcıların kendi sağlık durumunu ile ilgili (1) çok iyi’den (5) çok kötü’ye kadar değerlendirmesi de 

mevcuttur.  

Demografik değişkenler: Katılımcının cinsiyeti, yaşı, kentte mi kırda mı yaşadığı, eğitim seviyesi 

(kategoriler: ilk öğretim ve altı, lise ve dengi, ve yüksek okul ve üstü), medeni hali (kategoriler: hiç 

evlenmemiş, evli/beraber yaşıyor, eşi ölmüş, boşanmış veya ayrı yaşıyor) ve ile ilgili bilgiler 

mevcuttur. Ayrıca, haneden yaşayan kişilerin her birine yönelik olarak yaşı, cinsiyeti, katılımcıyla 

ilişkisi ve çalışıp çalışmadığına ilişkin sorular yöneltilmiştir.  

  

                                                           
8
 Sorunun orijinal ifadesi “İşten eve, evle ilgili yapılması gereken bazı işleri yapamayacak kadar yorgun 

geldim” şeklindedir.  
9
 Sorunun orijinal ifadesi “ İşime harcadığım zaman nedeniyle aileme karşı olan sorumluluklarımı yerine 

getirmek benim için zor oldu” şeklindedir.  
10

 Sorunun orijinal ifadesi “Ailevi sorumluluklarım nedeniyle işime konsantre olmakta zorlandım” 

şeklindedir.  
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3.3. İşlem 

İş yaşam dengesi ile ilgili 3 soruya verilen yanıtlar açımlayıcı faktör analizi (explanatory factor 

analysis) kullanılarak iş yaşam dengesi ölçeği oluşturulmuştur. Ayrıca, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

katsayısı (.64) ve Bartlett küresellik testinin anlamlılık düzeyi [χ2 (3) = 53382.950, p = .000] verilerin 

temel bileşenler analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Amacımız bu 3 sorunun altında yatan iş-

yaşam dengesi faktörlerini tespit etmek olduğundan, faktör analizi temel bileşenler (principal 

components) hesaplama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 3 faktör için elde edilen öz değer (eigen 

value) sonuçları sırasıyla 2.03, 0.62 ve 0.35’tir. Ayrıca bu faktörlerin varyansın sırasıyla %68, %21, ve 

%12’sini açıkladığını göstermektedir. Sadece ilk faktörün öz değeri 1’den büyük olduğu için o 

korunmuş, diğer faktörler hesaba katılmamıştır.  

İş yaşam dengesi ölçeğinden alınan puanlara göre örneklem 2’ye ayrılmış ve puanı >0 olanlar iş 

yaşam dengesi kurabilenler olarak tanımlanmış, puanı <0 olanlar iş yaşam dengesi kuramayanlar 

olarak tanımlanmıştır. Bu iki grup arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek için tek 

yönlü ANOVA analizi yapılmıştır.  

Kişinin öznel iyi olma halini etkileyen demografik değişkenler hesaba katıldığında, çalışma 

saatlerinin ve iş-yaşam dengesi skorunun kişinin iyi olma halini ne kadar yordadığının belirlenmesi 

amacıyla için çok değişkenli regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizinde bağımlı 

değişkenlerimiz, yaşamdan memnuniyet ve mutluluk skorlarıdır. Cinsiyet, yaş, yaşanan yerin kır/kent 

ayrımı, medeni durum, eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve sağlık ise bütün regresyon modellerine dahil 

ettiğimiz kontrol değişkenlerimizdir. Çalışma süresi ve iş-yaşam dengesi skoru ise asıl ilgilendiğimiz 

bağımsız değişkenlerdir.  

Verileri analiz etmek için STATA 12.0 programı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında p<0,05 

olan farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

4. BULGULAR 

Şekil 2’de iş yaşam dengesini ölçmekte kullanılan sorularla (işten geldiğinde ev işlerini 

yapamayacak kadar yorgunluk, işte geçirilen zamandan dolayı ailevi sorumlulukları yerine 

getirememe ve ailevi sorumluluklardan dolayı işte konsantre olmakta zorluk) oluşturulan ölçeğe göre 

2016 yılındaki en son dalgaya katılan ülkeleri sıraladığımızda Türkiye iş yaşam dengesinin en kötü 

durumda olduğu ülke olarak görünmektedir.  
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Şekil 2: İş-Yaşam Dengesi Ölçeği  

 

Kaynak: EQLS 2016 Dalgası Verilerinden Yazarın Hesaplamaları 

Örneklemi Türkiye’de çalışanlara ve yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, medeni durumu, sağlık 

durumundan memnuniyet gibi kontrol değişkenleri noksan olmayanlar olarak sınırlandırdığımızda, 

elimizde 2,477 kişiye ait gözlem kalmıştır.  

Şekil 3’de Türkiye’de çalışanların iş yaşam dengesinin zaman içinde değişimi gösterilmektedir. 

Buna göre, iş-yaşam dengesini sağlayabilenlerin oranında yıllar itibariyle doğrusal olarak ciddi bir 

düşüş gözlemlenmektedir.  
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Şekil 3: Türkiye’de İş-Yaşam Dengesinin Zaman içinde Değişimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: EQLS 2003-2016 Verilerinden Yazarın Hesaplamaları 

Tablo 1’in birinci ve ikinci sütunda tüm örnekleme ait ortalama ve standart sapma değerleri 

sunulmuştur. Buna göre örneklemin mutluluk skoru ve yaşamlarından memnuniyet ortalaması 10 

üzerinden sırasıyla 6.53 (S=2.12) ve 6.15 (S=2.31) olarak bulunmuştur. Çoğu insan ortanın biraz daha 

üstünde öznel iyi olma haline sahiptir denilebilir. Örneklemin %24’ini (S=0.42) kadınlar 

oluşturmaktadır. Çalışanların yaş ortalaması 34.70 (S=10.28)’dir ve %72’si (S=0.45) kentte 

yaşamaktadır. Haftalık ortalama çalışma süresi 49.83 (S=21.14) saat olarak bulunmuştur. Hatta çok 

uzun çalışma saati olarak tanımlanan 50 saat ve üzeri çalışanlar örneklemin % 46’sını (S=0.50) 

oluşturmaktadır. Ayrıca, örneklemin %71’i (S=0.45) en az ayda birkaç defa işten geldiğinde ev işlerini 

yapamayacak kadar yorgun olduğunu, %60’ı (S=0.49) en az ayda birkaç defa işte geçirilen zamandan 

dolayı ailevi sorumlulukları yerine getirmekte zorlandığını, %45’i (S=0.50) en az ayda birkaç defa 

ailevi sorumluluklarından dolayı işine konsantre olmakta zorlandığını raporlamıştır. Gözlemlerimizi 

medeni durumlarına göre gruplandırdığımızda, %65’inin evli, %29’unun hiç evlenmemiş, %2’sinin eşi 

ölmüş ve %4’ünün boşanmış veya ayrı yaşıyor olduğu görülmektedir. Gözlemlerimizin eğitim 

düzeylerine bakıldığında, %29’unun ilköğretim ve daha az eğitime sahip olduğu, %45’inin lise, 

%26’sının yüksek eğitime sahip olduğu görülmektedir.  
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Tablo 1 Örnekleme Ait Betimleyici İstatistikler ve ANOVA Analizi Sonuçları (N=2,477) 

 Tamamı İş-Yaşam D.<0 İş-Yaşam D.>0  

 Ort. S Ort. S Ort. S F 

Mutluluk 6.53 [2.12] 6.38 [2.08] 6.97 [2.12] 36.45
***

 

 
Yaşamdan Memnuniyet 6.15 [2.31] 6.02 [2.29] 6.59 [2.28] 29.01

***
 

 
Kadın 0.24 [0.42] 0.25 [0.43] 0.21 [0.41] 5.24

*
 

Yaş 34.70 [10.28] 34.28 [9.55] 34.45 [10.54] 0.15 
Kent 0.72 [0.45] 0.75 [0.43] 0.72 [0.45] 2.56 

Toplam çalışma süresi 49.83 [21.14] 49.95 [22.47

] 

49.21 [17.91] 0.52 

İş yaşam dengesi        
Çok yorgun eve dönen 0.71 [0.45] 0.87 [0.33] 0.31 [0.46]  
Ailevi sorumluluklarında 

zorlanan 

0.60 [0.49] 0.84 [0.37] 0.02 [0.13]  
İşine konsantre olmakta 

zorlanan 

0.45 [0.50] 0.62 [0.48] 0.01 [0.10]  
Medeni Durumu        

Evli  0.65 [0.48] 0.66 [0.47] 0.61 [0.49] 4.16
*
 

Hiç evlenmemiş 0.29 [0.45] 0.28 [0.45] 0.33 [0.47] 5.02
*
 

Eşi ölmüş 0.02 [0.15] 0.02 [0.15] 0.02 [0.13] 0.77 
Boşanmış/Ayrı 0.04 [0.19] 0.04 [0.19] 0.04 [0.20] 0.17 

Eğitim Seviyesi        

İlköğretim ve altı 0.29 [0.46] 0.27 [0.45] 0.26 [0.44] 0.18 
Lise ve dengi 0.45 [0.50] 0.46 [0.50] 0.45 [0.50] 0.27 
Üniversite ve üstü 0.26 [0.44] 0.26 [0.44] 0.29 [0.45] 1.01 
Gelir Düzeyi        
En düşük kartil 0.18 [0.38] 0.18 [0.38] 0.12 [0.32] 12.46

***
 

İkinci kartil 0.18 [0.39] 0.19 [0.39] 0.17 [0.38] 0.84 
Üçüncü kartil 0.24 [0.43] 0.25 [0.43] 0.25 [0.44] 0.01 
En yüksek kartil 0.29 [0.45] 0.29 [0.45] 0.33 [0.47] 4.91

*
 

Gelir bilgisi olmayanlar 0.11 [0.31] 0.09 [0.29] 0.12 [0.33] 3.79 

Sağlıktan Memnuniyet 2.94 [0.71] 2.89 [0.71] 3.08 [0.65] 35.80
***

 
Not: Ortalama ve [ ] içinde standart sapma değerleri verilmiştir. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Tablo 1’in 3. ve 4. sütununda iş-yaşam dengesizliği yaşayanlara (puan <0) ait değerler, 5. ve 6. 

sütununda iş-yaşam dengesi kurabilenler (puan>0)’e ait değerler ve bu iki grup arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını test etmek için 7. sütununda ANOVA analizi sonuçları sunulmuştur. ANOVA 

analizinde 1. tip hatayı önlemek için Bonferroni düzeltmesi kullanılmıştır. Buna göre, iş yaşam 

dengesini sağlayabilenler ile sağlamayanlar arasında önemli farklar bulunmaktadır. İş-yaşam dengesini 

sağlayamayanların sağlayanlara göre hem mutluluk skorunun (F1,2279 = 36.45, p=.000, kısmi η2 = 

.016), hem de yaşam memnuniyetinin (F1,2279 = 29.01, p=.000, kısmi η2=.013) istatistiksel olarak 

anlamlı biçimde daha düşük olduğu görülmüştür. İş-yaşam dengesini sağlayamayanların sağlayanlara 

kıyasla kadınlarda görülmesi (F1,2279=5.24, p =0.022, kısmi η2 = .002), medeni durum bakımından evli 

(F1,2279=4.16, p =0.042, kısmi η2=.002), gelir düzeyi bakımından en düşük kartilde yer alıyor olması 

(F1,2279=12.46, p =0.000, kısmi η2 =.005) istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek ihtimal olarak 

bulunmuştur. İş dengesini sağlayanlar ile sağlayamayanlar arasında her üç eğitim seviyesi açısından 

bir farklılık bulunmamıştır (F1,2279=0.18, p=0.671, kısmi η2=.000; F1,2279=0.27, p =0.605, kısmi η2 
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=.000; F1,2279=1.01, p =0.315, kısmi η2 =.000). İlginç şekilde iş-yaşam dengesini sağlayanlar ile 

sağlayamayanlar arasında ortalama toplam çalışma saati açısından da bir farklılık bulunmamıştır 

(F1,2279=0.52, p=0.472, kısmi η2 =.000). Fakat iş-yaşam dengesini sağlayanlar ile sağlayamayanlar 

arasında sağlık durumundan memnuniyette istatistiksel anlamlı biçimde fark bulunmaktadır 

(F1,2279=35.80, p =0.000, kısmi η2 =.016).  

4.1. Regresyon Analizi 

Tablo 2’de çalışma saatlerinin ve iş-yaşam dengesi skorunun yaşamdan memnuniyet ve 

mutluluk skorlarına etkisini tespit eden çok değişkenli regresyon analizinin sonuçları sunulmuştur. 

Panel A’da gösterilen Model 1’de kontrol değişkenlerin yaşamdan memnuniyeti anlamlı düzeyde 

yordadığı görülmektedir (R2 = .109, F14, 2061  = 18.04, p = .000). Panel B’de belirtilen Model 1’e göre 

kontrol değişkenleri mutluluk skorunu anlamlı düzeyde yordamaktadır (R2 = .138, F14, 2061 = 23.49, p = 

.000).  Model 2’de Model 1’de kullanılan kontrol değişkenlerine uzun saatler çalışma (haftada 

>40,<50 saat) ve çok uzun saatler çalışma (haftada>=50 saat) kukla değişkenleri eklenmiştir. Sonuçlar 

uzun saatler çalışıyor olmanın hem yaşamdan memnuniyet (β = -.43, t =-3.24, p = .001, η2=.005, 

%95 CI = [.001, .011], sr2 = .004) hem de mutluluk  (β = -.27, t =-2.26, p = .024, η2=.002, %95 CI = 

[.000, .007], sr2 = .002) ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif ilişki içinde olduğunu 

göstermektedir. Benzer şekilde, çok uzun saatler çalışıyor olmak da hem yaşamdan memnuniyete (β = 

-.30, t =-2.61, p = .009, η2=.004, %95 CI = [.001, .009], sr2 = .003) hem mutluluğa (β = -.30, t =-

2.90, p = .004, η2=.005, %95 CI = [.001, .011], sr2 = .003) etkisi  istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

negatiftir.  Bu sonuçlar 1 ve 2. Hipotezimizi desteklemektedir.  

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları 

Panel A. Yaşamdan Memnuniyet 

 Model 1 Model 2 Model 3 

 β  t β  t β  t 

1. Adım        

   Kontrol Değişkenleri + + + 

2. Adım        

    Uzun saatler    -0.43
***

 -3.24   

    Çok uzun saatler   -0.30
***

 -2.61   

    İş-yaşam dengesi <0     -0.35
***

 -3.31 

R 0.33 0.34 0.34 
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R
2 

0.11 0.11 0.11 

ΔR
2
  0.005 0.005 

Panel B: Mutluluk 

 Model 1 Model 2 Model 3 

 β  t β  t β  t 

1. Adım       

    Kontrol Değişkenleri + + + 

2. Adım       

    Uzun saatler   -0.27
**

 -2.26   

    Çok uzun saatler   -0.30
***

 -2.90   

    İş-yaşam dengesi <0     -0.38
***

 -3.94 

R 0.37 

0.14 

0.38 0.38 

R
2
 0.14 0.14 

ΔR
2
  0.007 0.004 

Notlar: Tüm modeler temel kontrol değişkenlerini içermektedir. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01 

Kontrol değişkenleri: Cinsiyet, yaş, yaşanan yerin kır/kent ayrımı, medeni durum, eğitim seviyesi, 

gelir düzeyi ve sağlık durumu 

Model 3’te Model 1’deki kontrol değişkenlerine ek olarak iş yaşam dengesi kuramama kukla 

değişkeni ilave edilmiştir. Bulgulara göre, iş-yaşam dengesi sağlayamama hem yaşamdan 

memnuniyeti (β = -.35, t =-3.31, p = .001, η2=.005, %95 CI = [.001, .010], sr2 = .005) hem de 

mutluluğu (β = -.38, t =-3.94, p = .000, η2=.007, %95 CI=[.002, .014], sr2= .006) azaltmaktadır. Bu 

sonuçlar 3. ve 4. hipotezimizi destekler niteliktedir.  

Tablo 3’de aracılık ile ilgili hipotezlerimizi test etmek için Baron ve Kenny (1986) tarafından 

önerilen dört aşamalı regresyon analizinin sonuçları sunulmaktadır. Aracılık etkisinin ilk şartı olan 

bağımsız değişkenin bağımlı değişken ile istatistik olarak anlamlı bir ilişkisinin olması şartını Tablo 

2’de sonuçlara göre sağlanmaktadır. 2. şarta göre aracı değişken, bağımlı değişken üzerinde anlamlı 

olarak etkilemelidir. Tablo 3’de 2. Aşama olarak gösterilen F testi sonuçlarına göre 2. Şart da 

sağlanmıştır. Bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip 

olması olarak ifade edilen 3. şart da sağlanmaktadır çünkü regresyon sonuçlarına göre iş-yaşam 

dengesi iş tatminini anlamlı olarak etkilemekte (F1,2043=66.11, p =0.000) ve uzun saatler ve çok uzun 

saatler çalışmak iş-yaşam dengesini anlamlı bir şekilde etkilemektedir (F2,2059=7.26, p =0.001). 4. şarta 

göre bağımsız değişken ve aracı değişken birlikte regresyon modeline konulduğunda, bağımsız 
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değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisinin kalmaması gerekmektedir.  Tablo 3’ün 4. 

Aşamasında verilen Model 1 ve 2’ye göre, iş tatmininin modele eklenmesiyle iş-yaşam dengesinin 

hem yaşam memnuniyetine (β = -0.04, t =-0.39, p = .69) hem de mutluluğa (β = -0.11, t =-1.22, p = 

.22) etkisi istatistiksel olarak anlamsız hale gelmiştir. Bu bulgu, iş-yaşam dengesi ile iyi olma hali 

ilişkisinde iş tatmininin aracılık hipotezlerini (H5 ve H6) desteklemektedir.  

Buna karşın, yine Tablo 3’ün 4. aşamasında verilen Model 3 ve 4’e göre, iş yaşam dengesinin 

modele eklenmesiyle uzun saatler ve çok uzun saatler çalışma kukla değişkenlerinin etkisi istatistiksel 

olarak anlamlılığını korumuştur. Ayrıca, uzun saatler çalışmanın yaşamdan memnuniyete etkisi -0.43 

(p=0.001) iken, iş-hayat dengesi modele eklendiğinde -0.44 (p=0.001) olmuştur. Benzer şekilde, uzun 

saatler çalışmanın mutluluğa etkisi -0.27 (p=0.02) iken, iş-yaşam dengesi modele eklendiğinde -0.28 

(p=0.02) olmuştur. Bulgumuz uzun saatler çalışmanın iş-yaşam dengesini etkileyerek iyi olma halini 

olumsuz etkilediği hipotezini desteklememektedir. Fakat çok uzun saatler çalışmanın yaşamdan 

memnuniyete etkisi -0.30 (p=0.009) iken iş yaşam dengesi modele eklendiğinde mutlak değeri düşerek 

-0.28 (p=0.016) olmuştur. Çok uzun saatler çalışmanın mutluluğa etkisi de benzer bir şekilde -0.30 

(p=0.004)’den -0.28 (p=0.007) olmuştur. Katsayıların mutlak değerindeki bu düşüş iş-yaşam 

dengesinin kısmi aracılık rolü oynadığını akla getirmektedir. Sobel, Ariel ve Goodman test sonuçları 

ise çok uzun saatler çalışmanın hem yaşamdan memnuniyete olan etkisinde (nokta tahmin =-.022 ve 

%95 BCA GA [-.0436, -.00045], Z = -2.034, p=0.04) hem de mutluluğa olan etkisinde (nokta tahmin 

= -0.023 ve %95 BCA GA[-.04456, -.00144], Z=2.156, p=0.03) iş-yaşam dengesinin kısmi aracılık 

etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Aracılık Etkisi Regresyon Analizi Sonuçları 

2. Aşama Yaşamdan 

Memnuniyet 

Mutluluk Yaşamdan 

Memnuniyet 

Mutluluk 

 β  t β  t β  t β  t 

  İş tatmini 0.33
***

 17.43 0.32
***

 18.48    

  İş-yaşam dengesi<0     -0.35
***

 -3.31 -0.38
***

 -3.94 

R 0.47 0.51 0.34 0.38 

R
2
 0.22 0.26 0.11 0.14 

ΔR
2
 0.12 0.12 0.01 0.01 

F değeri 303.79
***

 341.42
***

 10.98
***

 15.50
***
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3. Aşama  İş Tatmini  İş-yaşam dengesi <0   

 β  t β  t  

    İş-yaşam dengesi <0 -0.92
***

 -8.13   

    Uzun saatler    -0.03 -1.06 

    Çok uzun saatler   0.06
**

 2.58 

R 0.40 0.19 

R
2
 0.16 0.04 

ΔR
2
 0.03 0.01 

F değeri 66.11
***

 7.26
***

 

4. Aşama Yaşamdan 

Memnuniyet 

Mutluluk Yaşamdan 

Memnuniyet 

Mutluluk 

 β  t β  t β  t β  t 

  İş tatmini 0.33
***

 17.08 0.31
***

 17.97    

  İş-yaşam dengesi -0.04 -0.39 -0.11 -1.22 -0.35
***

 -3.32 -0.37
***

 -3.85 

  Uzun saatler      -0.44
***

 -3.32 -0.28
**

 -2.36 

  Çok uzun saatler     -0.28
**

 -2.42 -0.28
***

 -2.68 

R 0.47  0.51 0.34 0.38 

R
2
 0.22  0.26 0.12 0.15 

ΔR
2
 0.12  0.12 0.01 0.01 

F değeri 0.15  1.48 5.85
***

 4.24
**

 

Notlar: Tüm modeler temel kontrol değişkenlerini içermektedir. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01 

Kontrol değişkenleri: Cinsiyet, yaş, yaşanan yerin kır/kent ayrımı, medeni durum, eğitim seviyesi, 

gelir düzeyi ve sağlık durumu 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, iş-yaşam dengesi ölçeğinin çalışanın sübjektif iyi olma haline etkisini 

incelemek ve bu ilişkide çalışma saatlerinin rolünü tespit etmektedir. Elde edilen bulgulara göre, çok 

uzun saatler çalışmanın ve iş yaşam dengesi sorunları yaşıyor olmanın yaşamdan memnuniyet ve 

mutluluk istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkiye sahiptir. Bulgularımız, iş-yaşam dengesi iyi 

olma hali ilişkisinde iş tatmininin aracı değişken olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çok uzun saatler 

çalışma  (haftada >50 saat) ile iyi olma ilişkisinde iş-yaşam dengesinin kısmi aracılık rolü oynadığı 

tespit edilmiştir. Fakat uzun saatler çalışmak (haftada >40 saat, <50 saat) ile iyi olma hali ilişkisinde 

iş-yaşam dengesinin aracı değişken olduğu hipotezi reddedilmiştir. Bizim örneklemizde çalışanların 

%46’sı 50 saat ve üzeri çalıştığına göre, %24’ü de 40 saatten fazla çalıştığını düşününce 40 saatten 

fazla çalışmanın iş yaşam dengesine etkisinin olmaması bunun çok yaygın bir hale gelmesiyle alakası 

olabilir. Ayrıca, Barnett, Gareis ve Brennan (1999)’e göre çalışma saatlerinin iş-yaşam dengesini 

etkilemesi için çalışanın isteyerek mi yoksa istemeden mi uzun saatler çalışıldığının bilinmesi gerekir. 

Eğer çalışan isteyerek fazladan çalışıyorsa, bir noktaya kadar fazla çalışmak kendini çalışma 

arkadaşlarından ayırt ettirmek için bir strateji olabilir (Ford ve Collinson, 2011) veya evdeki 

sorumluluklardan kaçmak için bir yöntem olabilir (Hochschild, 1997).   

5.1. Çalışmanın İlgili Yazına Katkısı 

Araştırmamız bu konuyla ilgili alanyazına birçok katkı sağlamaktadır. Araştırmanın en güçlü 

yanı Türkiye’yi temsil edebilir nitelikte bir örnekleme dayanıyor olmasıdır. Örneklemimizin %24’i 

kadın olup bu Türkiye’nin kronik bir sorunu olan kadınların iş hayatına düşük katılımı gerçeğini de 

yansıtmaktadır. Önceki çalışmalar genellikle bir sektöre odaklanmakta, ve gözlem sayısı da 200 civarı 

çalışana münhasır kalmaktadır Örneğin, Öcal (2008) tekstil sektöründe çalışanların iş-yaşam dengesi 

ile yaşam memnuniyetlerini incelemiştir. Özdevecioğlu ve Doruk (2009) sadece Kayseri’de 4 sektörde 

iş-yaşam dengesini araştırmıştır. Fırat ve Cula (2016) Ankara, İzmir ve Bursa illerinde görev yapan 

238 öğretmen ile iş-aile çatışmasının yaşam doyumuna etkisini incelemiştir. Benzer şekilde, Şentürk 

ve Bayraktar (2018) sadece Düzce Üniversitesinde idari ve akademik personelin iş-aile çatışması ile 

yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bizim örneklemimizde bulunan 2,477 kişi birçok 

değişik sektörden gelmekte ve örneklemimizin büyük olması evlilik durumu, eğitim seviyesi ve gelir 

seviyesi gibi demografik değişkenlerde varyasyona sahip olduğundan bunların hesaba katılmasını 

mümkün kılmaktadır.  Ayrıca örneklem, sadece Türkiye’nin diğer ülkelerle kıyaslanmasına da izin 

vermektedir.  

İş-yaşam dengesi ve bunun çalışanların iyi olma haline etkileri özellikle Kuzey Amerika ve 

Avrupa ülkeleri için çalışılmış bir konunun Türkiye gibi kültürel açıdan Doğu’ya yakın bir ülkede de 

çalışılması iş-yaşam dengesinin etkilerinin genellenebilir olduğunu göstermek için önemlidir. İyi olma 

halinin Türkiye’de de iş-yaşam dengesinden etkileniyor olması hipotezine katkı sağlamaktadır.  
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Sonuçlarımız iş-yaşam dengesi sorunları kadınların erkeklere kıyasla daha fazla yaşadığını 

göstermektedir. Greenhaus, Parasuraman, Granrose, Rabinowitz ve Beutell (1989) da kadınların iş 

hayatının iş-ev çatışmasına daha çok neden olduğunu bildirmiştir. Fakat, Aziz ve Cunningham (2008) 

geleneksel kadın erkek rollerinin etkisinin ortaya kalkmasıyla kadın ve erkekler arasında iş-yaşam 

dengesizliği bildirilmesi oranlarında anlamlı bir farklılık bulamamıştır.  

Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye geneli için hiç değerlendirilmemiş olan iş-yaşam dengesi ve 

çalışanların iyi olma hali ilişkisini inceleyen bilgi birikimine katkıda bulunmuştur.  

5.2. Çalışmanın Kısıtları 

Her çalışmanın bir takım kısıtları olduğu gibi çalışmamızın da bazı kısıtları vardır. İlk olarak, 

çalışmamızda çalışma süresinin iş-yaşam dengesi ve iyi olma halini incelememize rağmen, yapılan 

işin türünün ve esnek çalışma şartlarının olup olmamasının da iyi olma haline etkilemesi muhtemeldir, 

fakat iş türü ve çalışma şartlarının esnekliğinin etkilerine çalışmamızda veri kısıtı sebebiyle yer 

verilememiştir.  

Çalışmamızın bir kısıtı araştırmanın tekrar eden kesit veriye dayanıyor olmasıdır. Fakat 

boylamsal araştırma tasarımıyla çalışanların hayatlarının bir döneminde gözlemlenen iş-yaşam 

dengesizliğinin zaman içinde değiştiği izlenebilirse, daha doğru sonuçlar elde edilebilir. İş-yaşam 

dengesi ile ilgili sadece çalışan kişiden bilgi toplamak gerçekçi olmayabilir. Çünkü işkolik bir çalışan 

özel hayatıyla ilgili sorumluluklarını aksattığının farkında bile olmayabilir.  

Ayrıca, bu çalışmada kullanılan ölçekler Batı ülkelerinde geliştirilmiş olması da sonuçlarımızı 

etkiliyor olabilir. Örneğin, Greenhaus ve Beutell (1985) Amerika, Kanada ve İngiltere’de bu konuda 

yapılan çalışmaları taradığı çalışmasında iş-yaşam çatışmasının farklı boyutlarının öncüllerini benzer 

bulmuş iken, Fu ve Shaffer (2001) Hong-Kong’da iş-yaşam çatışmasının öncüllerini farklı olarak 

raporlamaktadır. İş ve aile hayatının daha keskin sınırlarının olduğu Batı ülkelerinde iş-yaşam 

dengesinden anlaşılan, özellikle kırsal bölgelerde ailesiyle beraber çalışan insanlar için iş-yaşam 

dengesinden anlaşılan ile aynı olmayabilir. Kentte yaşayan insanlar için dahi aile işletmesinde 

çalışmak veya aileden birileriyle aynı işte çalışmak imkan dahilindedir. Ayrıca, daha geleneksel aile 

yapısına sahip olan toplumumuzda erkeklerin iş-aile dengesi ile ilgili daha az sorun bildiriyor olmaları, 

evdeki işlerin kendi sorumluluklarında olduğunu hissetmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu sorun 

iş-yaşam dengesi ile ilgili soruların çalışan kişinin aile fertlerine de yöneltilmesiyle daha gerçekçi 

olarak ortaya konulabilir.  

5.3. Çalışmanın Pratik Hayata Katkısı 

Çalışanların iş-yaşam dengesinin kuramaması işteki performanslarını ve işyerine aidiyet 

hislerini düşürdüğü için birçok yöneticinin ilgilendiği bir durumdur  (Scandura ve Lankau, 1997).  



161 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

İşletmelerinin performası da nitelikli iş gücünün uzun süreli olarak işletmede devamına bağlı olduğuna 

göre (Pfeffer, 1994), özellikle IBM, Microsoft ve General Motors gibi organizasyon firmaların sosyal 

sorumluluğu önplana çıkarmaktadır (Greening ve Turban, 2000). Benzer motivasyonlarla birçok 

kuruluş, çalışanların ailevi şartlarına daha uygun çalışma koşulları geliştirme gayreti içindedir (Byrne, 

2005). Fakat, Türkiye’de bu konuya gerekli önemi veren kuruluş sayısı yok denecek kadar azdır. 

Çalışmamızın bulgularından olan kadınların iş-yaşam dengesi sorunlarını daha çok yaşıyor olması, 

Türkiye’de kadınların iş hayatına katılımının düşüklüğü ile beraber düşünülünce, kamu için politika 

hedeflerinden olan kadın istihdamını artırmak için özellikle aile dostu iş yerlerinin geliştirilmesinin 

önemini daha da net ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde birçok insan için yaşamının amacını iyi bir hayat yaşamak olarak belirttiğine göre, 

iş-yaşam dengesizliğinin çalışanların yaşam memnuniyetini azalttığı bulgusuyla en çok alakadar 

olması gerekenler çalışanların kendileridir. Eğer çalışanın halihazırdaki işi çok uzun saatler 

çalışmasını zorunlu kılıyorsa, bunun yaşam kalitesine negatif etkisini ilk olarak çalışan hesaba katmalı, 

bunu işyeriyle müzakere edebilmeli ve hiçbir düzelme olmuyorsa iş değiştirmeyi düşünebilmelidir. 

İkinci olarak, çalışanların iş yaşam dengesinin işteki performanslarını etkilediğini gösteren 

bulgular (bakınız: Graves ve arkadaşları (2007); Lyness ve Judiesch (2008)) hesaba katıldığında, 

işletmelerinde de çalışanlarının iş-yaşam dengesini önemsemeleri kendi uzun vadeli çıkarlarına uygun 

bir yaklaşım olur. Özellikle nitelikli iş gücünü işyerinde tutmak için bu tarz politikalar işletmeye bir 

ayrıcalık kazandırabilir. Çalışanın amirinin desteği ile iş-yaşam dengesizliğinin giderilebileceğine dair 

çalışmalar (bakınız: Baral ve Bhargava (2010); Thomas ve Ganster (1995) bizim ülkemiz gibi güç 

mesafesinin fazla olduğu durumlarda (Gürbüz ve Bingöl, 2007; Hofstede, 1984) uygulanması zor 

görünmektedir. İşletmelerin kendi kültürel gerçeklerimize uygun olarak iş yaşam dengesi 

problemlerini çözmeye çalışması tavsiye edilir.  

Türkiye için genel olarak büyük bir sorun olan iş-yaşam dengesi sorunu çözmek sadece 

işverenlere bırakılamayacak kadar büyük görünmektedir. İş-yaşam dengesizliğinin çalışanların 

sağlığına ciddi etkileri olduğundan (Lunau, Bambra, Eikemo, van Der Wel ve Dragano, 2014; 

Virtanen ve arkadaşları, 2010) elbette bu durum kamuyu da gerek finansal olarak gerek toplumsal 

huzur açısından etkilemektedir. Bulgularımız Japonya ve Kore örneğinde olduğu gibi Türkiye’de de 

çalışma saatlerine bir üst limit getirilmesi uygun olacağını düşündürmektedir.  
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TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İSTİKRAR SORUNU VE 7103 SAYILI 

TORBA YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

THE ISSUE OF STABILITY IN TURKISH TAX LAW AND CHANGES ON THE 

OMNIBUS BILL NUMBERED 7103 

Ufuk GENCEL 

Doç. Dr. İzmir Demokrasi Üniversitesi 

“Vergi kanunları öyle hazırlanmalıdır ki, vergi mükellefleri vergilerini severek ödesin”  

MONTESQUIEU 

ÖZET 

Bir vergi sisteminin hedeflenen ekonomik, sosyal ve mali amaçları gerçekleştirilebilmesi için 

vergi mevzuatının oluşturulmasında, tekniğinde ve uygulanmasında sahip olması gereken ve 

literatürde vergileme ilkeleri olarak tanımlanan temel unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların başında 

“istikrar” ilkesi gelmektedir. Bu ilkeye göre vergi yasaları olabildiğince az değiştirilmelidir. Vergi 

mevzuatında istikrarın bulunmaması mükellef psikolojisi, vergi tekniği, vergi uyum maliyeti, hukuk 

güvenliği açısından sorunlara neden olabilmektedir. Bununla birlikte Türk vergi sistemi, mevzuatta 

sıklıkla yapılan değişiklikler nedeni ile istikrar ilkesinden uzak bir yapıya sahiptir. Yasalar genel 

olarak temel yasa ya da torba yasa olarak yapılmaktadır. Vergi yasaları genellikle temel yasalarla 

yapılmaktadır. Bununla birlikte özellikle seçim dönemlerinde değişiklikler birden fazla ve farklı kanun 

maddeleri üzerinde, tek bir kanun tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değişiklik 

yapılmasını ifade eden ve “torba yasa” adı verilen bir yöntemle yapılmaktadır.  Bu tür yasalar ile tek 

bir kanun çıkarılarak pek çok yasa ve kanun hükmünde kararnameye ilişkin düzenleme 

yapılabilmektedir. Birden fazla alanda değişiklik yapılmasını sağladığı ve meclisin çalışma düzeni 

nedeniyle meclisten geçirilmesi daha kolay ve prosedürsüz olduğu için geçmişten günümüze 

hükümetler tarafından tercih edilen bir uygulamadır. Torba yasalarla vergi hukukunda yapılan 

değişiklikler istikrar ilkesinden daha fazla sapmaya neden olmaktadır. Çünkü bir tane yasa ile bütün 

vergi mevzuatına yönelik düzenlemeler yapılabilmektedir. Türk vergi mevzuatında yapılan 

değişiklikler incelendiğinde Türkiye’de vergi hukukunda istikrar sorunu bulunmaktadır. Yeni torba 

yasa olarak nitelendirilen 21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu tespit doğrulanmaktadır. 

Kanun, vergi hukukunda pek çok değişiklik yapmaktadır. Bu çalışmada Türk Vergi Hukuku, vergi 

istikrarı açısından incelenerek 7103 sayılı kanun ile vergi hukukunda yapılan temel değişiklikler 

değerlendirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Hukuku, Torba Yasa, Vergi İstikrarı. 
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ABSTRACT 

In order for a tax system to achieve the targeted economic, social and financial goals, there are 

essential elements in the literature to be used for the formulation, implementation and enforcement of 

a tax legislation. Foremost among them is the principle of “stability.” Accordingly, changes on tax 

laws should be minimal. The lack of stability in a tax legislation may cause problems in terms of 

taxpayer psychology, tax technique, tax compliance costs, and legal certainty. However, the Turkish 

tax system   structure is far from ensuring the principle of stability due to the frequent changes on the 

legislation. Laws are usually enacted as basic laws or omnibus bills. Tax laws are generally enacted as 

basic laws. Moreover, the changes, particularly in electoral periods, are implemented on multiple and 

different legal provisions by means of a method called “omnibus bill”, which indicates the 

enforcement of a change through a single bill by the Grand National Assembly of Turkey. An omnibus 

bill introduces a single act, which can regulate many laws and decrees having force of law. Such laws 

have been preferred by governments as they allow for the implementation of changes in multiple areas 

and are easy and less procedurally to enact because of the way that the assembly works. The changes 

on the tax law through omnibus bills bring about a further deviation from the principle of stability, for 

a single law has the power to regulate the whole tax legislation. It is remarkable that the changes on 

the Turkish tax legislation point out the lack of stability in Turkish tax law. This argument can be 

validated through the Law on the Changes of Certain Tax Laws and Some Laws and dated 21.03.2018 

and numbered 7103 which is defined as a new omnibus bill. The law has led to many changes in the 

tax law. This study analyses the Turkish Tax Law in terms of tax stability and discusses the basic 

changes on the tax law by the law numbered 7103. 

Keywords: Turkish Tax Law, Omnibus Bill, Tax Stability. 

GİRİŞ 

Devletlerin en önemli gelir kaynağı olan vergiler, bireyler ya da firmalar tarafından elde edilen 

gelir, sahip olunan servet ya da yapılan harcamalar karşılığında belirlenmiş kurallara göre devlete 

yapılan zorunlu ödemelerdir. Vergi, bir ülkenin belirlenmiş olan iktisat politikası amaçlarına (büyüme 

ve kalkınmanın sağlanması, ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, 

bölgeler arası gelişmişlik düzeylerinin azaltılması vb.) ulaşmak için kullanılan etkili ve önemli bir 

maliye politikası aracıdır.  

Vergileme ilkeleri, ayrı ayrı vergilerden veya bir vergi sisteminden beklenen ekonomik, sosyal 

ve mali fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergi bileşiminin oluşturulmasında, tekniğinde ve 

uygulanmasında dikkat edilmesi gereken, uzun yılların deneyimi sonucu ortaya çıkmış ve/veya iktisadi 

ve mali düşünce sistemi içinde önerilmiş temel unsurlar veya kurallardır. Vergileme ilkeleri ve 

vergilemenin temel esasları ile vergilemede uyulacak kurallar ve vergilemeden beklenen amaçlar ifade 

edilmektedir. Vergileme ilkeleri, olması gereken yönüyle ele alındığında ayrı bir anlam ve önem 
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kazanır çünkü bu ilkeler çeşitli vergi fonksiyonlarının etkili ve uyumlu bir şekilde uygulanmasına 

imkân veren "iyi bir vergi sistemi"nin kurulmasına yardımcı olmaktadır (“Vergileme İlkeleri”, 

2018). Çalışmada betimsel tarama yöntemi ile literatür taraması yapılarak vergilemede istikrar 

ilkesinden sapmaların neden olduğu olumsuzluklar, gerçekleşme verileri dikkate alınarak 

değerlendirilmektedir.   

1. VERGİLEME İLKELERİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE İSTİKRAR 

Vergileme ilkeleri iktisadi, sosyal ve ahlaki vb. yönlerde etkin olmayan vergi şekilleri ve 

tekniklerini ortadan kaldırmak ve bunların yerine daha etkililerinin vergi sisteminde yer almasını 

sağlamak arzusu ile ortaya çıkmıştır (Neumark, 1975, s. 19). Bu ilkeler, yaygın olarak kabul edilen 

ve/veya tartışılan ideal bir vergi sisteminden beklenen amaçların gerçekleşmesini sağlayan kurallardır. 

Bu ilkeler, yasalar önerildiği, tartışıldığı ve uygulandığı zaman dikkate alınmalıdır (Kabinga, 2016, s. 

5).  Vergileme ilkeleri, iyi bir vergi siteminin özellikleri kabul edilmektedir. Vergileme ilkeleri, olması 

gereken kurallar bütünüdür ve ekonomik, sosyal ve siyasal koşullara göre değişim göstermektedir 

(Turhan, 1998, s. 190).  

Tarihsel süreç içerisinde vergileme ilkeleri değişim ve gelişime uğramıştır. Hükümdarların 

vergileme konusunda yetkilerinin kısıtlanması ve vergilemenin halkın rızasına göre alınmasına 

(Kanunlar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamları ile baronlardan meydana gelen bir 

kurula danışılmadan, haciz yoluyla veya zor kullanılarak toplanılamaz) yönelik olarak İngiliz Kralı 

John tarafından imzalanan Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı), vergilerin kanuniliği 

ilkesinin temeli ve günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli 

basamaklarından birisidir. Daha sonra İbn-i Haldun 1377 yılında yazmış olduğu Mukaddime adlı 

eserinde vergilemenin temel kurallarından söz etmiştir. İbn-i Haldun hükümdara yazdığı mektupta 

“Toplanan malları hak edenler arasında doğruluk ve eşitlikle böl; şerefinden dolayı şeref sahibine ve 

zenginliğinden dolayı zengine ayrı muamelede bulunma; hizmetinde bulunanları vergi ödemekten 

muaf tutma; kudret ve takatleri dışında ödenekler ödemeğe kimseyi zorlama, adalet haricinde 

tekliflerde bulunma...” şeklinde önerilerde bulunmuştur (Vatansever Öztürk, 2014, s.4818). Böylece 

vergilemede adalet, eşitlik, genellik ve ödeme gücüne göre alınma ilkelerini vurgulamıştır.   

Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” kitabını yazdığı tarihten itibaren iktisat teorisi ve 

politikasında önemli gelişmeler olmuş, devlet faaliyetleri ve işlevleri büyük ölçüde artmıştır. 

Günümüzde, hükümetlerin tam istihdam düzeyinde ekonomik istikrarı sürdürmeleri, gelir 

dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaları ve aynı zamanda bir refah devletinin işlevlerini yerine 

getirmeleri beklenmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi 

teşvik etmek için devletler özel girişimi teşvik etmenin yanında bazı stratejik sektörlerde üretim 

görevini üstlenmektedir. Bu nedenle, devletlerin ekonomi politikası hedeflerini gerçekleştirebilecek iyi 

bir vergi sistemi oluşturmaları gerekmektedir (Guru, 2018, 7).  
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Adam Smith’in klasik mali anlayışa bağlı olarak ortaya koyduğu vergileme ilkeleri, vergi 

yükünün toplam dağıtımını ve vergiden beklenen en yüksek verimin alınabilmesi açısından bir vergide 

bulunması gereken özellikleri belirtmektedir (Kahriman, 2016, s. 231). Adam Smith tarafından 

tanımlanan klasik vergileme ilkeleri, ekonomik, sosyal ve hukuki gelişmelere paralel olarak değişime 

uğramış ve modern vergileme ilkeleri olarak nitelendirilmiştir. Vergileme ilkeleri vergilerin 

düzenlenmesinde ve uygulanmasında uyulması gereken hususları gösterir. Vergi sisteminin sağlıklı bir 

şekilde işleyebilmesinde önemli araçlardan bir tanesi olan vergileme ilkeleri vergilemeden beklenen 

fonksiyonların gerçekleşmesinde ciddi bir yol gösterici konumundadır. 

Vergileme ilkeleri, vergiciliğin anayasası niteliğindeki kuralardır. Vergi ile uğraşmış bütün 

iktisatçı ve maliyeciler vergileme ilkeleri üzerinde durmuşlardır. Vergileme ilkeleri, sosyal bazı görüş 

ve inançların ifadesidir. Bu bakımdan “olan”dan çok, “olması gerekeni” amaç edinen bir norm, kuralar 

topluluğudur. Vergileme ilkeleri konusunda pek çok sınıflandırma yapılmıştır. Tablo 1’de vergileme 

ilkelerine yönelik sınıflandırma verilmiştir.   
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Tablo 1: Vergileme İlkelerinin Sınıflandırılması 

VERGİLEME İLKELERİ 

Adam Smith’in 

İlkeleri 

 Adalet 

 Belirlilik 

 Uygunluk 

 İktisadilik 

Adolph 

Wagner’in 

İlkeleri 

 Mali İlkeler (Yeterlik, Esneklik) 

 İktisadi İlkeler (Uygun Vergi Kaynaklarını Seçme, Uygun Vergi Çeşidini Seçme) 

 Ahlaki İlkeler (Genellik, Eşitlik) 

 Teknik ve İdari İlkeler (Belirlilik, Uygunluk, İktisadilik)  

W.Gerloff ve 

Neumark’ın 

İlkeleri 

 Objektif Vergi Miktarı ile İlgili İlkeler (Yeterlik, Esneklik, Ölçülük ve İstikrar) 

 Objektif Vergi Miktarı ile İlgili İlkeler (İktidar, Fedakarlıkta Eşitlik) 

 Vergi Yükünün Dağıtımı ile İlgili İlkeler (Genellik, Nispilik) 

 Verginin İktisadi ve Sosyal Etlileri ile İlgili İlkeler 

 Verginin Hukuku ve İdaresi ile İlgili İlkeler (Belirlilik, Uygunluk, İktisadilik, 

Kanunilik)  

John F. Due’nin 

İlkeleri 

 Tarafsızlık İlkesi 

 Adalet İlkesi 

 Etkin Bir Uygulama ve Minimum Vergi İdaresi Giderleri İlkesi 

Günümüz 

Vergileme 

İlkeleri 

 Genellik İlkesi             

 Eşitlik İlkesi 

 Adalet İlkesi 

 Etkinlik İlkesi 

 Tarafsızlık İlkesi 

 Açıklık İlkesi 

 İstikrar İlkesi 

 Kanunilik İlkesi 

 Verimlilik İlkesi 

 Belirlilik İlkesi  

 Uygunluk İlkesi 

 Esneklik İlkesi 

 İktisadilik İlkesi 

Kaynak: EDİZDOĞAN ve diğerleri (2012, s.237-261).  

İyi bir vergi sistemi için vergileme ilkelerinin tamamının bulunması önemli ve gereklidir. 

Çalışmada bu ilkelerden “istikrar” ilkesi Türk Vergi Sistemi açısından değerlendirilmektedir. 
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2. VERGİLEMEDE İSTİKRAR İLKESİ 

Vergilemede istikrar ilkesi; vergi kanunlarının tarh ve tahsil işlemlerini ilgilendiren hükümleri 

ile vergi oranlarının olabildiğince az değiştirilmesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, vergi hukuku 

normları sadece, büyük zaman aralıkları ve/veya mümkün olduğu kadar genel nitelikteki sistemli vergi 

reformları çerçevesinde değiştirilmelidir (“Vergi Dosyası”, 2018). İstikrar ilkesi vergi kanunlarının ve 

uygulamalarının öngörülebilmesini ve sıklıkla değiştirilmemesini ifade etmektedir (Çaşkurlu ve 

Arslan, 2015, s. 175). Bununla birlikte önemli vergi reformlarının yapılması istikrar ilkesini 

zedelemez. Neumark vergilemede istikrarı, vergi kanunları ve yönetmeliklerinde yer alan hükümlerle 

ilgili vergi hukuk normlarının uzun zaman aralıkları ve mümkün olduğunca genel nitelikteki sistemli 

vergi reformları çerçevesinde değiştirilmesi olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle vergilemede istikrar, 

vergi kanunları çıkarıldıktan sonra bir daha hiç değiştirilmemesini değil, değişen sosyal, ekonomik ve 

siyasal koşullara göre belli programlar çerçevesinde değişiklikler yapılabilmesini ifade etmektedir 

(Edizdoğan vd., 2012, s. 260).   

Vergilemede istikrar ilkesi sadece vergileme açısından değil hukuk devleti anlayışı açısından da 

önemlidir. Hukuk devletinde en önemli iki ilke hukuki güvenlik ve hukuki istikrar ilkesidir. Bu ilkeler, 

kişilerin tabi oldukları hukuk kurallarını bilerek ve onlara güvenerek, en azından hukuki ilişkileri 

sonuçlanıncaya kadar o kuralların değişmeyeceği inancı ile ekonomik ilişkilerini kurmalarına hizmet 

eder (Doğrusöz, 2016, 10).  Hukuki güvenlik ilkesi dar anlamda, hukuk kurallarının devlet tarafından 

önceden açık, net, anlaşılır ve kesin olarak belirlenmesi ve keyfi değişikliklere konu olmayacak 

şekilde istikrarlı olması demektir. Bireyler açısından ifade edilecek olursa, hukuki güvenlik ilkesi, 

bireylerin eylem ve davranışlarının hangi hukuki yaptırımlara tabi olacağını önceden açık ve net olarak 

bilmesi ve davranışlarını bu kurallara göre düzenleyebilmesi demektir (Aktan, 2017, s. 101). Hukuki 

güvenlik ilkesi gereğince de vergi mevzuatının istikrarlı olması gerekmektedir.  

Vergi gelirlerinin bileşimi, ekonomik istikrar fonksiyonunun başarısı yönünden oldukça 

önemlidir. Özellikle vergi gelirleriyle ulusal gelir arasındaki fonksiyonel ilişkinin varlığı, istikrar 

fonksiyonunun performansını belirlemektedir (Şener, 2014, s.250). Ekonomik istikrar fonksiyonu 

vergi hasılatının konjonktürdeki dalgalanmalara uygun bir seyir izlemesini ifade eder. Vergi hasılatı 

ekonominin refah, daralma ve çöküntü dönemlerinde değişmiyorsa vergi istikrarlıdır (Türk, 1999, 

s.108). Vergilerin ekonomik konjonktür dönemlerinde istikrarlı olması ve uzun dönemde büyümeye 

dayalı artış eğiliminde olması gerekir. Vergi kuralları net ve anlaşılması kolay olmalıdır, böylece vergi 

mükellefleri nasıl bir yükümlülükleri olacaklarını bilebilirler.  Basit bir vergi sistemi, bireylerin ve 

işletmelerin yükümlülüklerini ve yetkilerini anlamalarını kolaylaştırır. Sonuç olarak, işletmelerin en 

uygun kararları alma ve istenen politika seçimlerine cevap verme olasılıkları daha yüksek olur 

(OECD, 2014, s.31).  
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Teknolojik gelişmeler ve sınırların ortadan kaldırılması sermaye akışlarını ve ticareti etkileyerek 

uluslararasında daha da büyük ekonomik bütünleşme eğilimlerini artırmaktadır. Vergilemede istikrar 

ilkesi ekonomideki karar vericilerin kararlarında oldukça önemlidir. Girişimciler öncelikle yapacakları 

yatırımın getirisini hesaplamak durumundadır. Burada ülkede var olan vergiler en önemli gider 

kalemlerinden birisini oluşturmaktadır. Vergilerden sonraki kâr tatmin edici düzeyde ise yatırım kararı 

alınmaktadır. Özellikle yabancı yatırımcılar yatırım yapmalarının ardından vergi mevzuatında 

yaşanacak bir değişiklik sonucu sürpriz ile karşılaşmak istemezler. Bu nedenle vergilemede istikrar 

olmaması belirsizliğe, dolayısıyla yatırımların yeteri kadar yapılamamasına neden olmaktadır.  Grafik 

1’de 2006-2017 yılları arasında Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım giriş tutarları verilmiştir. 

Grafik 1: 2006-2017 Yılları Arasında Türkiye’ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Giriş Tutarları 

Kaynak: YASED Değerlendirme Raporu (2017) 

Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişleri 2017 yılı sonunda 10 milyar 830 milyon $ 

olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %19 oranında bir 

düşüşü ifade etmektedir. Bununla birlikte 2017 yılında toplam UDY girişlerinin 5,6 milyar dolarını net 

doğrudan uluslararası sermaye girişleri, 619 milyon dolarını diğer sermaye ve 4,6 milyar dolarını ise 

yurtdışında yerleşik kişilerin gayrimenkul alımları oluşturmaktadır. Gayrimenkul alımlarından doğan 

sermaye girişi toplam brüt sermaye girişlerinin %43’ünü oluşturmaktadır. Bu tutar önceki yıla göre 

%19’luk bir artışı ifade etmektedir. Türkiye’ye yabancı sermaye girişlerinin önemli bir kısmı üretken 

olmayan alanlara yönelmektedir.  

20,2 

22 

19,9 

8,6 9,1 

16,2 

13,7 13,5 13,1 

18 

13,3 

10,8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

M
ily

ar
 $

 

Türkiye’ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



172 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Türk vergi sistemi vergi istikrarı açısından incelendiğinde 1960-2017 döneminde toplam 397 

adet vergi kanunlarında değişiklik yapılmıştır (Seviğ,1998:59)11. Bu rakam Türkiye’de vergi 

istikrarının yeterince sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Vergi kanunlarını istikrardan uzaklaştıran 

önemli uygulamalardan bir tanesi de torba kanun uygulamalarıdır.  

3. TORBA KANUN UYGULAMALARI 

Birbiri ile konu yönünden ilgisi olmayan ve çok fazla sayıda başka kanunda ek ve değişiklikler 

yapan kanunlar “torba kanun” olarak adlandırılmaktadır. Bu kanunların temel göstergelerinden birisi 

kanunun başlığıdır. Torba kanunların başlığı, yürürlükteki birden fazla kanunu etkilediği için 

genellikle “çeşitli kanunlarda” diye başlamak durumundadır. Torba kanunların yasalaşma sürecinde 

kimi özgün yönler ortaya çıkmaktadır. Bunlar (İba, 2011. S. 199);  

-Torba kanun uygulaması, geleneksel komisyon sistemini devre dışı bırakmaktadır.  

-Torba kanun görüşmeleri sırasında sıklıkla (komisyon aşamasında) yeni madde ihdası 

görülmektedir. Bu nedenle komisyona gelen ve komisyondan geçen madde sayısı yeni maddelerin 

eklenmesi yüzünden katlanarak artmaktadır. Böylece, torbaya daha önceden kamufle edilmek istenilen 

ya da kamuoyunda bir süre için ilgili kesimlerin dikkatinden kaçırılmak istendiği için konulmayan bir 

madde veya konu son anda eklenebilmektedir. 

- Torba kanunların yapım sürecinde sivil toplumun etkili bir şekilde katılması ve görüşlerini 

ifade etmesi sağlanamamaktadır.  

- Torba kanunlar söz konusu olduğunda, Medeni Kanun’un 1. maddesinde belirtildiği anlamda, 

“kanunun ruhundan/özünden” söz edebilmek neredeyse imkânsız hale gelebilmektedir. Örneğin, kimi 

torba kanunların, gerekçe trafiği ya çok karışık ya da hiç gerekçesi olmayan maddeleri bulunmaktadır. 

Bu nedenle, somut hukuki açmazlarla ilgili kanun “yorum” teknikleri çoğu zaman işlemez hale 

gelebilmektedir. 

Torba kanunların konuları, büyük ölçüde iktisadi, mali olmakla birlikte; özellikle de yargı ile 

ilgili hukuki konular da bu kanunlar içine sokulmaktadır. Böyle olunca da TBMM’deki ihtisas 

komisyonlarının görev alanına giren düzenlemeler, bir bütün halinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edildiği için, asıl ilgili oldukları ihtisas komisyonları da devre dışı bırakılmaktadır. Böylece 

teklif veya tasarılar çok acele olarak genel kurula havale edilmektedir. Burada usul açısından dikkat 

edilmesi gereken, toplumda infial uyandırabilecek düzenlemelerin yanı sıra, toplumun beklentilerine 

cevap verebilen ve “kozmetik maddeler” olarak da nitelendirilen düzenlemelerin Genel Kurulda 

birlikte oylanmasıdır (Teziç, 2015, s. 336). 

                                                           
11 1998 tarihi sonrası yazar tarafından belirlenmiştir.  
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Torba kanunlar yolu ile kanun yapma süreci hızlandırılmaktadır. Kanun yapma sürecinin 

hızlandırılması, toplumların giderek daha fazla kanun yapmaya ihtiyaç duymalarının sonucu olan bir 

gereksinim olarak kabul edilebilir. Ancak bu sürecinin rasyonelleştirme teknikleri kullanılmadan 

kısaltılması ve hızlandırılması kanunların yeterli hazırlık yapılmadan çıkarılması sonucunu 

doğurabilir. Yeterli hazırlık yapılmadan çıkarılan kanunlar ise ihtiyacını gidermek yerine yaratacakları 

tahribatla daha fazla kanun yapılması gereksinimi doğurabilirler (Bakırcı, 2015. S. 56).  

Kanun yapma sanatı ilkelerine göre, iyi bir kanundan söz edebilmek için, bu kanunun 

Anayasaya, ülke gerçeklerine, genellik ve soyutluk ilkelerine ve hukuk mantığına uygun olması 

gerekir. Belirli kişilerin ya da grupların çıkarları için yasa yapmak kanun yapma bilimi esasları ile 

bağdaşmaz. Bu durum Anayasanın “eşitlik” veya “eşit işlem” ilkelerine ters düşer. Kanun ya da KHK 

çıkarılırken yasama ve yürütme organının bu ilkelere uyması gerekir. Aksine durum, hukuk istikrarını 

ve toplumsal düzeni bozar.  Bir konuda kanun yapmadan önce konunun uzmanlarından oluşan bir 

komisyona sevki, ilgili kuruluşlara ve üniversitelere gönderilmesi ve görüş alınması sonrasında nihai 

şeklinin oluşturulması gerekir (Kaplan, 1992, s. 100).  

Türkiye’de son yıllarda çıkarılan bazı kanunlar, yasa yapma tekniği açısından eleştirilebilir 

niteliktedir. Örneğin; 13.2.2011 tarihli ve 6111 Sayılı «Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun» 234 maddeden oluşmaktadır. Bu kanunla, 

66 ayrı kanunda ve 7 adet kanun hükmünde kararnamede rekor düzeyde değişiklik yapılmıştır. 

Bu kanunlardan bir tanesi de 21.03.2018 tarihli ve 7103sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” dur. 7103 sayılı kanun ile 

değişik yapılan kanun ve KHK’ler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: 7103 Sayılı Kanun ile Değişiklik Yapılan Kanun ve KHK’ler  

Değişiklik Yapılan Kanun Eklenen Değişen 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  74 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu  9,23, 25, 32,61, 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu G. 30 
5, 10, 278, 280, 353, 

355, 376, ek 11 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu  2, 5, 6, 11, G.8 

492 sayılı Harçlar Kanunu  (1) sayılı Tarife 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu G. 9  

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu G.16 Ek 1, 
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2886 sayılı Devlet İhale Kanunu  75 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu G. 13 12, 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu G. 19 13, 17, 

3213 sayılı Maden Kanunu Ek 15 29, 30, 

3289 sayılı Spor Genel Müd. Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek 12  

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu  4 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu  Ek 1 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu Ek 16 1, 5, 18 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 
G.19, G. 

20, G. 21 
 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu  Ek 2 

4634 sayılı Şeker Kanunu G. 11 2, 3, 4 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  G. 2 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  G. 2 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Ek 5 Ek 4 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun 
 3, 12 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  
Ekli listeler, 7, 8, 9, 

12, G. 5 

4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun  3, 15 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 5 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Ek 16, 

Ek 17, G. 

74, G. 75 

34, 86, ek 9, 66 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu  4 

5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz 

Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunun adı “Kamu Sermayeli 

Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payı Destekli 

 1 
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Fon Kullandırılmasına Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiş 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Ek 1 3 

5737 sayılı Vakıflar Kanunu G. 1  

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
 18 

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun 
Ek 1, G.2  

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun 
 29 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  11, 14, G. 4 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu  16 

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Ek 1  

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

 G. 1 

Değişiklik Yapılan KHK   

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  Ek 6 

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
 Ek 2, ek 3 

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 
G. 15  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Not: G. Geçici, m. madde 

Bu kanun ile toplamda 37 adet kanunda ve 3 Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik 

yapılmıştır. 7103 sayılı kanun ile söz konusu kanun ve KHK’de toplamda 67 maddede değişiklik 

yaparken 23 yeni madde de ekleme yapılmıştır.  Bir adet kanun ile bu kadar kanun ve KHK’de 

değişiklik yapılması kanun yapma sanatıyla uyumlu değildir. Kanun hukuk güvenliği ve vergi istikrarı 

ilkelerine uygun değildir.  

7103 sayılı kanun ile yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda verilmiştir (28.03.2018 Tarih ve 

2018/43 nolu sirküler ).  

 İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir. 
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 Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden 

istisna edilmiştir. 

 Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dâhil edilecek ödemelere yeni eklemeler 

yapılmıştır. 

 İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında 

yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı 

düzenleme yapılmıştır. 

 İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın 

mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek 

sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması sağlanmıştır. 

 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2’ ye 

çıkarılmıştır. 

 Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir 

sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkân sağlanmıştır. 

 Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmıştır. 

 Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmiştir. 

4. SONUÇ 

Gelişmekte olan ülkeler, kalkınmanın finansmanını genellikle vergi gelirleri ve/veya borçlanma 

ile sağlamaya çalışmaktadır. Kalkınmanın finansmanında asli unsur olan vergilendirme yoluyla elde 

edilen gelir, borçlanmaya göre sürdürülebilirliği olan ve dışa bağımlılığı azaltan bir kamu geliridir. 

Ancak, yeterli gelir elde etmek için vergileme ilkelerini dikkate alan etkili bir vergi sisteminin olması 

gerekmektedir. Vergileme ilkelerinden vergi istikrarı ilkesi vergi mevzuatının olabildiğince az 

değiştirilmesini ifade etmektedir. Türkiye’de “vergi reformları” adı altında sık sık vergi mevzuatında 

değişikliklere gidilmesi vergilemede “hukuki güvenlik ilkesini” zedelemektedir.  

Vergi mevzuatı özellikle seçim dönemlerinde politik nedenlerle değiştirilmektedir. Bununla 

birlikte torba kanun olarak tanımlanan kanunlar da mevzuatı basitlikten uzaklaştırmaktadır. Bunun 

sonucunda yeni yapılan kanun, sorunları çözmek yerine yeni sorunlara neden olabilmektedir. Gelişmiş 

demokrasilerde kanunlar yapılırken sivil toplumun, üniversitelerin kanunun yöneleceği grubun 

katılımı sağlanmaktadır. İstikrarlı olmayan bir vergi sistemi ekonomik karar alıcıların kararlarını 

olumsuz etkileyerek yatırımların azalmasına ve/veya yeni yatırımların ülkeye gelmesine engel 
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olmaktadır. Sonuç olarak François Canard’ın belirtiği gibi “Her eski vergi iyi, her yeni vergi ise 

kötüdür.” 
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ÖZET 

Türkiye’de Lisansüstü eğitime olan talep her geçen gün artmaktadır. Talep artışının yanı sıra 

eğitimde kalite arayışı ve uluslararası alanda rekabet etme koşulları lisansüstü eğitim programlarından 

beklentileri çeşitlendirmektedir. Bu artışın nedenleri arasında kişisel gelişim, akademik kariyer, 

mesleki gelişim, iş fırsatı ve ekonomik katkı, sosyal ilişki kurma, sosyal statü kazanma, farklı bir 

sektöre geçme imkanı ve bireysel faydacılık şeklinde sıralanan faktör grupları yer almaktadır (Nas vd., 

2017). Gösterilen yoğun ilgiye rağmen programlardan mezun olma rakamlarına bakıldığında ise 

oldukça düşük rakamlar karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuç lisansüstü eğitimden beklentiler ile 

öğrencilere programlarca sunulan eğitim ve imkânlar arasında bir takım uyuşmazlıklar bulunduğu 

fikrini doğurmaktadır. Beklentilerin doğru bir şekilde karşılanabilmesi yoluyla öğrenci memnuniyet 

düzeylerinin arttırılabileceği düşünülmektedir.  

Bu proje yardımıyla, öğrencilerin ne amaçla lisansüstü eğitim aldığı ve bu amaçlarına uygun bir 

süreçle karşılaşıp karşılaşmadıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Beklentiler ve memnuniyet 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik araştırma yapılarak programlarda eksik kalan yönlerin hem 

öğrenci odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde hem de öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda 

geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde yer alan İşletme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve İşletme Doktora programlarında eğitim 

gören ve mezun olan lisansüstü öğrencilerine ulaşılarak gerekli veriler toplanacak, çeşitli nitel (yarı 

yapılandırılmış) ve nicel araştırma teknikleri (İki değişkenli- çok değişkenli istatistiki analizler) ile 

yorumlanacaktır. Elde edilen bilgilerin özellikle işletme ana bilim dalı lisansüstü programlarının var 

olan öğrenci profilinin ve hedef kitlesinin belirlenmesinde, bu kitleye uygun tanıtım ilanlarının 

hazırlanmasında, hem akademik amaçlara hem de öğrenci beklentilerine uygun ders içeriklerinin 

hazırlanmasında ve programların öğrenci beklentilerini karşılanma düzeylerini ortaya koymada Sosyal 

                                                           
12
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Bilimler Enstitülerine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu sayede lisansüstü programlarını 

öğrenciler açısından değerlendirmek ve daha çekici hale getirebilmek mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Öğrenci Beklentileri, Program İçerikleri 

ABSTRACT 

Request for postgraduate education has increasing day by day in Turkey. In addition to 

increasing demand, quality seeking developments and trying to create right conditions for the 

international competition has diversifying expectations from postgraduate education programs. 

Increasing demand derived from factors such as self-improvement, academic career, career 

development, job opportunity and economic contribution, social relationship building, social status 

acquisition, the ability to cross a different sector and individual utilitarianism (Nas etc., 2017). But 

despite the intense attention for this programs, the graduation rates are very low. This result shows us 

there can be some inconsistencies between expectations of the students and educational facilities 

offered to this students. It is considered that student satisfaction level can be increased by the way of 

truly met expectations.  

By this project, it will be examined that for what purpose students attend to postgraduate 

education programs and if they experience an appropriate educational process suitable for these 

purposes. It is planned to get some progressive proposals about deficiencies of the programs by 

searching expectations and satisfaction levels in accordance with the student oriented education 

perspective and the opinions of the academic members. For this purpose, some qualitative and 

quantitative researches will be carried out and necessary data will be gathered from the registered 

students who are studying in the Business Administration postgraduate programs (master and Phd) at 

Manisa Celal Bayar University Institute of Social Sciences. As a result, some useful information may 

emerge to help Institutes of Social Sciences especially in identifying target market of the post-graduate 

programs, preparation of appropriate announcements for this market, defining existing student profile, 

determining course contents and satisfaction levels of the students. In this way, to evaluate graduate 

programs in terms of students’ viewpoint and make them more attractive will be possible. 

Keywords: Postgraduate Education, Students Expectations, Program Content 

GİRİŞ 

Lisans eğitimi ile bireyler mezun oldukları programlarla ilgili temel bilgilere sahip 

olmaktadırlar. Lisans eğitiminden sonra ise bireyin kendini daha çok geliştirip topluma katkısının 

artması adına üniversiteler lisansüstü eğitimi gerçekleştirmektedirler. Bilime katkıda bulunmak, 

teknolojinin ilerlemesini sağlamak, ülkede yaşanan problemlere bilimsel bir bakış açısıyla çözüm 

üretebilmeyi hedefleyen lisansüstü eğitim ile nitelikli insan gücü oluşturulması esas alınmaktadır 

(Aydemir ve Çam, 2015). Lisansüstü eğitim, öğrenme ve araştırma potansiyeli bulunan kişilerin, 
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sadece kendi istekleri doğrultusunda, dâhil oldukları bir süreçtir. Bu sürecin amaçları arasında (İlhan 

vd, 2012); 

• Öğrencilere, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, 

• Bilgiyi değerlendirme, bağımsız araştırma yapabilme,  

• Yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme, 

• Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama becerilerini 

kazandırma, 

• Bu becerileri kullanarak özgün bir bilimsel eseri ortaya çıkarma sıralanabilmektedir.  

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine (2016) göre, Tezli yüksek lisans programı öğrencinin 

bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve 

değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlarken, tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki 

konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektedir. 

Doktora programı ise öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve 

derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için 

gerekli becerileri kazandırmaktadır. 

Lisansüstü eğitim, yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora, tıpta 

uzmanlık ve sanatta yeterlilik programlarını kapsayan bir eğitim aşaması olarak tanımlanabilir. Bu 

eğitim lisans eğitiminin aksine fakülte bünyesinde değil enstitüler nezdinde gerçekleştirilmektedir. 

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin enstitüler nezdinde yapılmaya başlanması 1982 yılında 2547 

sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile gerçekleşmiştir. 1982 yılından bu yana, ülkemizde lisansüstü eğitim 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) eşgüdümü çerçevesinde yasada yer alan belirli enstitüler 

aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır. Türkiye’de üniversitelerde lisansüstü eğitim dört ayrı enstitüde 

(eğitim, sosyal, sağlık ve fen bilimleri enstitüleri) yürütülmektedir. Enstitüler, bilimsel kalkınmayı 

hedef edinerek üniversitenin lisansüstü eğitim ve araştırma olanaklarını değerlendiren, etkili hale 

getiren, aynı zamanda meslek sahiplerine ve hatta uzmanlara yeni bir alanda teorik-pratik beceri 

kazandıran ya da düzenli ve zorunlu programlar açarak diplomalarının güncelliğini koruyan 

kurumlardır (Baş, 2013). Türkiye’de lisansüstü eğitime ilk olarak İstanbul Hukuk Fakültesi’nde 1932 

yılında doktora eğitimi ile başlanmıştır. 1970-1980 yılları arasında lisansüstü eğitimin, Amerikan 

sistemi referans alınarak şekillendirildiği görülmektedir. Yüksek lisans eğitimi ise, ilk kez 1976 -1977 

öğretim yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde başlamıştır. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine 

(2016) göre, Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak 

bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlarken 

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin 

uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektedir. Doktora programı ise, öğrenciye bağımsız araştırma 
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yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, 

analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktadır. Üniversiteler ise 

bilim üreten, araştırmacı üniversite vasfına erişebilmek için lisansüstü eğitime ciddi önem 

vermektedir. Lisansüstü eğitimin işlevleri; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, psiko-sosyal ve 

sosyo-ekonomik boyutlar olmak üzere toplam dört boyutta ele alınmaktadır (Erkılıç, 2007). Eğitim-

öğretim boyutu ile belirli amaçlar doğrultusunda kişiye bilgi, beceri ve tutum kazandırmak 

amaçlanmaktadır. Kişinin alanla ilgili yeni bilgileri öğrenme isteği ve kendini geliştirme isteği gibi 

etmenler bu kapsamda yer almaktadır. Araştırma-geliştirme boyutu kişinin akademik becerilerini 

geliştirip araştırma yapma yeteneğini arttırmaya yönelik unsurlar yer almaktadır. Kişilerin tez 

sürecinin rahat geçirebilmeleri için gerekli becerileri kazanma istekleri bu boyutta ele alınmaktadır. 

Psiko-sosyal boyutta kişinin çevreye uyumunun sağlanması, kendine güveninin artması gibi etmenler 

yer almaktadır. Sosyo-ekonomik boyutta ise kişinin yaşamını sürdürebilmesi için iş ve meslek 

kazanımına yönelik etmenler yer almaktadır. 

Türkiye’de yüksek lisans eğitimine olan ilgi son 20 yıldır büyük bir ivme kazanmıştır. Öte 

yandan bireylerin gösterdiği bu yoğun ilgiye rağmen, yüksek lisans programlarından yılda verilen 

mezun sayısının kayıtlı olan öğrenci sayısına oranı ise 1/5 düzeyinde gerçekleşmiştir (Nas vd., 2017). 

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi’nde edinilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Tablo 1’de 

2016-2017 döneminde yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenci sayıları verilmiştir. 

Beraberinde verilen Tablo 2’de ise aynı yıllara ait mezuniyet sayıları verilmiştir. Bu sayılara 

bakıldığında Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olan 480.215 öğrenciden 48.683’ü mezun 

olabilirken doktora programında kayıtlı 91.267 öğrenciden 6.045’i mezun olabilmiştir. Lisansüstü 

programlardan mezuniyet oranı ise % 9.57 olarak gerçekleşmiştir.  

Programların genel durumunu temsil eden bu oran, yüksek lisans eğitiminde bazı sorunların 

olduğunu da göstermektedir. Bu sorunların en önemlilerinden biri, yüksek lisans programlarının 

amaçları ile bireylerin yüksek lisans yapma nedenlerinin uyuşmamasıdır. Bu problem doğrultusunda 

bireylerin neden yüksek lisans yapmak istedikleri belirlenmelidir.  
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Tablo 1: Lisansüstü öğrenci sayıları (2016-2017) 

 

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

Tablo 2: Lisansüstü mezun sayıları (2016-2017) 

 

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

Bireylerin lisansüstü eğitim alma nedenlerini belirlemeye yönelik literatürde çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır.  Nas vd., (2017) gerçekleştirdikleri çalışmalarında bu amaçları şu şekilde 

sıralamışlardır; 

1.Kişisel gelişim (Bilgilerini geliştirmek, çalışma hayatına katkı, kişisel hedeflere ulaşma, yeni 

bilgi edinmenin mutluluğu) 

2.Akademik kariyer (Bilim insanı olma) 

3.İş fırsatı ve ekonomik katkı (Daha iyi iş fırsatları, terfi, rakipler arası farklılaşma, işe alınmada 

avantaj) 

4.Mesleki gelişim (Uzmanlaşmak, farklı eğitim ortamlarından yararlanma, uygulama imkanı, 

bilgiyi paylaşmak) 

5.Sosyal statü kazanma farklı bir sektöre geçiş imkanı (Uzmanlık unvanı, takdir görme)  

6.Sosyal ilişki kurma fırsatı (Yeni kişilerle tanışmak, iş hayatından kişilerle tanışmak) 

7.Bireysel fayda (Boş zamanları değerlendirme, öğrencilik haklarının avantajları, askerliği 

ertelemek, üniversitenin fiziki olanaklarından yaralanmak) 

Bireylerin lisansüstü eğitim alma amaçlarının belirlenmesi ile birlikte enstitülerinde bu 

beklentileri karşılayabilmek için gerekli düzenlemeleri yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Eğitim 

programları, toplumun ihtiyaçlarına, beklentilerine, ilgi, ihtiyaç ve özelliklerine, bilim ve teknolojideki 

gelişmelere, konu alanındaki değişim ve gelişmelere uygunluk bakımından değerlendirilmeli, sürekli 

gözden geçirilerek güncellenmelidir (Özdemir, 2009). 

Çalışmamızın amacı son yıllarda artan lisansüstü eğitim talebine karşın düşük kalan 

programlardan mezuniyet sayıları arasındaki negatif yönlü ilişkinin nedenlerini ortaya koyabilmektir. 

https://istatistik.yok.gov.tr/
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Bu amaçla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme tezli/tezsiz yüksek 

lisans ve doktora programlarında öğrenim gören lisansüstü eğitim öğrencilerinin bu eğitimden 

beklentilerinin ve elde ettikleri katkıların neler olduğu belirlenecek, program ve eğitim sürecinden 

memnuniyet düzeyleri ortaya konmaya çalışılacak ve bu sayede lisansüstü programlarda gerekli 

düzenleme ve güncelleştirmeler yapılarak daha kaliteli, rekabetçi ve öğrencilerin bakış açısına sahip 

lisansüstü programların hazırlanması sağlanabilecektir.  

Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda eğitim fakültelerinin hem araştırmaların konusunu 

oluşturdukları hem de yine eğitim fakültesi öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim ile ilgili araştırmaları 

yoğun olarak gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bu anlamda gerçekleştirmeyi planladığımız 

araştırmamız İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerince Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme 

Bölümü Lisansüstü eğitim programlarını konu alan bir çalışma olması nedeniyle alanındaki ilk çalışma 

olacaktır. Öğrenci memnuniyeti ve katkı düzeyinin ölçülmesi yoluyla, öğrenci odaklı bir bakış açısı 

geliştirilmesi sağlanacak ve Lisansüstü Eğitim Programlarına yönelik güncel değerlendirmelere 

ulaşılacaktır. 

1. YÖNTEM 

Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ve elde ettikleri katkı düzeylerinin belirlenebilmesi için 

anket yöntemi kullanılacaktır. Anket dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde öğrencilerin, öğretim elemanlarına ve danışmanlarına yönelik memnuniyet 

düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır.  

İkinci bölümde, eğitim programına, sağlanan fiziksel koşullara, lisansüstü eğitim süresine, enstitü 

yönetimine yönelik memnuniyet düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır ve yine bu bölüm iş 

hayatına katkı olmak üzere elde edilen katkıların belirlenmesine yöneliktir.  

Üçünü bölümde ise, akademik edinimler, bireysel ve sosyal faydaların yer aldığı katkı ölçeğine ilişkin 

sorular yer almaktadır.  

Dördüncü bölümde lisansüstü eğitimin iş hayatına sağladığı katkının belirlenmesi için yer alan sorular 

bulunmaktadır. 

Beşinci bölümde ise katılımcıların lisansüstü eğitim yapma ve eğitim gördükleri programı seçme 

nedenlerine yönelik sorular ile demografik değişkenler ilişkin sorular yer almaktadır.  

Ankette yer alan ifadelerin değerlendirilebilmesi amacıyla 5’li likert ölçeği kullanılmıştır (1 

Kesinlikle katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4 Katılıyorum, 5 

Kesinlikle katılıyorum).  
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2. ARAŞTIRMANIN ANA KÜTLESİ VE ÖRNEKLEM 

Çalışmamızda ana kütlemizi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Ana bilim dalına bağlı programlarda öğrenim gören Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrencileri oluşturmaktadır. 2018 Eylül ayı itibariyle İşletme Ana bilim dalında öğrenim gören 

öğrenci sayıları; 

İşletme Doktora: 90, Muhasebe Finansman Doktora: 29, Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans: 

152,  Muhasebe Finansman YL: 118, Üretim Yönetimi ve Pazarlama: 89, İşletme Tezsiz Yüksek 

Lisans: 58, Toplam: 536 lisansüstü öğrenci olarak belirlenmiştir.    

Çalışmamızda güvenilir ve geçerli sonuçlara ulaşılabilmesi için örneklem sayısını belirlemede 

doğru yönteme karar verilmesi gerekmektedir. Örneklem sayısının belirlenmesi konusunda oranlar ve 

ortalamalar için farklı yöntemler önerilmektedir. Yöntemin ne olacağı araştırma amacına ve ana kütle 

sayısının bilinip bilinmemesine göre de değişmektedir. Sekaran’ın ana kütle büyülüğünün bilinmesi 

durumunda örneklem sayısının belirlenmesi için hazırladığı bir tablo bulunmaktadır. Farklı ana kütle 

büyüklükleri için farklı güvenlik düzeylerinde hesaplanmış örnek büyüklüklerini sunulduğu bu tablo, 

örneklem sayısının belirlenmesinde temel olarak alınmıştır (Sekaran, 2003: Aktaran: Şahin ve Kartal,). 

Güvenlik düzeyimiz 0.95 olarak belirlenmiştir. 0.95 güvenlik düzeyinde 500’lük ana kütle için 217, 

750 için ise 254 örneklem büyülüğü önerilmektedir. Buradan yola çıkılarak 636 olan ana kütlemiz için 

uygun örneklem sayısının 225 olması kararlaştırılmıştır. 

Hazırlanan anket formu çevrimiçi bir anket hazırlama yazılımı kullanılarak elektronik ortama 

aktarılmış ve linki mail yoluyla 413 enstitü öğrencisine iletilmiştir. 15 gün sonra öğrencilerin 

gönderilen maili görmemeleri ihtimali düşünülerek tekrar anket linki mail olarak iletilmiştir. Bilimsel 

Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışma için katıldığımız kongre tarihine kadar 

toplam 126 anket geri dönüşü elde edilmiştir ve analiz aşamasına geçilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 

18 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermesi ve grupların birbirinden 

bağımsız olması nedeniyle bağımsız/ilişkisiz örneklemler t-testi ve ANOVA testi hesaplamaları 

yapılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Anket katılımcılarına ilişkin demografik verilerin yer aldığı Tablo 3 verilerine göre, 

katılımcıların 70’i kadın 56’sı ise erkektir. En yoğun öğrenci sayısına sahip yaş aralığı ise 26-30 

olmuştur. Katılımcıların 85’i tezli yüksek lisans öğrencisi iken, 4 tanesi tezsiz yüksek lisans, 37 tanesi 

ise doktora öğrencisidir. Öğrencilerin 51’i ders aşamasında iken 75’i tez aşamasında bulunmaktadır.  

Tablo 3: Katılımcılara ilişkin demografik değişkenler 

 

Ölçeklerin güvenirlik katsayısı ve ölçeklerde yer alan madde sayısı bilgileri Tablo 4’te yer 

almaktadır. Güvenilirlik testi sonuçlarına göre araştırmamızda kullandığımız ölçekler güvenilirliği 

yüksek veriler sağlayabilecektir. 

Tablo 4: Ölçeklere Ait Güvenilirlik Testi Sonuçları 

 

Katılımcıların, öğretim elemanları ve danışmanlarına, eğitim programı ve kurumuna ilişkin 

memnuniyet düzeyleri ve lisansüstü eğitim programının katkı düzeylerinin çeşitli demografik 

değişkenlere göre incelenmiş ve aşağıdaki tablolar aracılığı ile gösterilmiştir.  

  

Kategoriler Alt Kategoriler Frequency Percent

Yaşınız 21-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üstü

29
43
22
15
5

25,4
37,7
19,3
13,2
4.4

Cinsiyetiniz Kadın
Erkek

70
56

55,6
44,4

Lisans programı 
türünüz

Tezli yüksek lisans
Tezsiz yüksek lisans
Doktora

85
4
37

67,5
3,2
29,4

Öğreniminizin
aşaması 

Ders aşaması
Tez aşaması

51
75

40,5
59,5
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Tablo 5: Öğrencilerin Öğretim üyeleri ve Danışmanlara ilişkin memnuniyetleri, Eğitim 

programına ve kuruma ait memnuniyetleri, Programdan sağladıkları katkı ve programın İş 

hayatlarına olan katkılarının cinsiyete göre t-Testi sonuçları 

 

 

T testi sonuçlarına göre Öğretim üyelerine/danışmanlara, eğitim programı ile kuruma yönelik 

memnuniyet düzeyleri ile programın katkı düzeyi ve iş hayatına katkı düzeyi ile cinsiyet açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>,05 olduğu için). Katılımcılar standart sınıflarda öğrenim 

görmekte, aynı yöneticilerle iletişime geçmekte; ancak çok farklı özelliklerdeki öğretim elemanları ve 

danışmanlardan eğitim almaktadır. Dolayısıyla aslında danışmana yönelik memnuniyetin farklılık 

göstermesi beklenebilir. Böyle bir farklılığın olmamasının sebepleri görüşme gibi nitel veri toplama 

teknikleri kullanılarak daha derinlemesine incelenebilir. 

  

Cinsiyetiniz N Ortalama

Standart 

sapma

standart hata 

ortalaması 

Öğretim üyesi ve 

danışman 

memnuniyeti

Kadın

69 3,7929 0,69138 0,08323

erkek 56 3,7484 0,73072 0,09765

eğitim programı ve 

kurum 

memnuniyeti

Kadın

67 3,3827 0,47058 0,05749

Erkek 54 3,4474 0,43990 0,05986

Program katkı 

ölçeği

KAdın
61 3,7004 0,73481 0,09408

Erkek 50 3,6000 0,71332 0,10088

İş hayatı katkı 

ölçeği

KAdın
43 2,5947 0,87060 0,13277

Erkek 35 2,7102 1,09099 0,18441

Group Statistics

t-test for 

Equality of 

Means

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% 

Confidenc

e Interval 

of the 

Difference

Lower Upper

Öğretim üyesi ve 

danışman 

memnuniyeti

Equal 

variances 

assumed

0,019 0,892 0,349 123 0,728 0,04446 0,12756 -0,20805 0,29696

Equal 

variances 

not 

assumed

0,347 114,897 0,730 0,04446 0,12831 -0,20969 0,29861

eğitim programı ve 

kurum 

memnuniyeti

Equal 

variances 

assumed

0,341 0,561 -0,774 119 0,440 -0,06472 0,08361 -0,23027 0,10083

Equal 

variances 

not 

assumed

-0,780 116,362 0,437 -0,06472 0,08300 -0,22910 0,09966

Program katkı 

ölçeği

Equal 

variances 

assumed

0,019 0,889 0,725 109 0,470 0,10036 0,13835 -0,17384 0,37457

Equal 

variances 

not 

assumed

0,728 105,889 0,468 0,10036 0,13794 -0,17312 0,37385

İş hayatı katkı 

ölçeği

Equal 

variances 

assumed

1,977 0,164 -0,520 76 0,604 -0,11552 0,22205 -0,55777 0,32673

Equal 

variances 

not 

assumed

-0,508 64,379 0,613 -0,11552 0,22723 -0,56942 0,33838

Independent Samples Test
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Tablo 6: Öğrencilerin Öğretim üyeleri ve Danışmanlara ilişkin memnuniyetleri, Eğitim 

programına ve kuruma ait memnuniyetleri, Programdan sağladıkları  katkı ve programın İş 

hayatlarına olan katkılarının öğrenim aşamalarına göre t-Testi sonuçları 

 

Tablo 6’da verilen T testi sonuçlarına göre Öğretim üyelerine/danışmanlara, eğitim programı ile 

kuruma yönelik memnuniyet düzeyleri ile  programın katkı düzeyi ve iş hayatına katkı düzeyi  ile 

öğrenim aşamaları (Ders aşaması, Tez aşaması) açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>,05 olduğu için). 

  

t-test for 

Equality of 

Means

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% 

Confidenc

e Interval 

of the 

Difference

Lower Upper

Öğretim üyesi ve 

danışman 

memnuniyeti

Equal variances 

assumed
2,392 0,125 0,884 123 0,378 0,11418 0,12914 -0,14145 0,36981

Equal variances 

not assumed 0,905 112,978 0,368 0,11418 0,12622 -0,13588 0,36424

eğitim programı 

ve kurum 

memnuniyeti

Equal variances 

assumed
0,988 0,322 0,799 119 0,426 0,06784 0,08494 -0,10035 0,23603

Equal variances 

not assumed
0,821 109,653 0,413 0,06784 0,08261 -0,09588 0,23157

Program katkı 

ölçeği

Equal variances 

assumed
1,883 0,173 0,746 109 0,457 0,10635 0,14260 -0,17629 0,38899

Equal variances 

not assumed
0,788 98,019 0,433 0,10635 0,13500 -0,16155 0,37425

İş hayatı katkı 

ölçeği

Equal variances 

assumed
0,025 0,876 0,350 76 0,727 0,08291 0,23688 -0,38888 0,55470

Equal variances 

not assumed
0,352 47,971 0,726 0,08291 0,23524 -0,39008 0,55590

Independent Samples Test
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Tablo 7: Öğrencilerin, Öğretim üyeleri ve Danışmanlara ilişkin memnuniyetleri, Eğitim 

programına ve kuruma ait memnuniyetleri, Programdan sağladıkları  katkı ve programın İş 

hayatlarına olan katkılarına ait ölçek puanlarının yaşa göre ANOVA sonuçları 

 

Tablo 7 verilerine göre Öğrencilerin öğretim elemanları ve danışmanlarına olan 

memnuniyetlerinde, programdan sağlanan katkı ve programın iş hayatına katkı düzeylerinde yaş 

gruplarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Yaş gruplarına göre farklılık sadece 

öğrencilerin eğitim programı ve kurumundan memnuniyetlerinde tespit edilmiştir.    
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Tablo 8: Öğretim üyeleri ve Danışmanlara ilişkin memnuniyetleri, Eğitim programına ve 

kuruma ait memnuniyetleri, Programdan sağladıkları  katkı ve programın İş hayatlarına olan 

katkılarına ait ölçek puanlarının programının türüne göre ANOVA sonuçları 

 

Tablo 8 verilerine göre;  Öğrencilerin öğretim elemanları ve danışmanlarına olan 

memnuniyetlerinde, programdan sağlanan katkı ve programın iş hayatına katkı düzeylerinde 

programın türüne göre (Tezli YL, Tezsiz YL, Doktora) anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

4. SONUÇ 

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Ana Bilim Dalında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin öğretim elemanlarına ve 

danışmanlarına yönelik memnuniyet düzeylerini, eğitim programına, sağlanan fiziksel koşullara, 

lisansüstü eğitim süresine, enstitü yönetimine yönelik memnuniyet düzeylerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Aynı zamanda aldıkları eğitimin iş hayatlarına katkı düzeylerini, bireysel ve sosyal 

katkı düzeylerini belirlemek de amaçlanmıştır. Elde edilen buğular sonucunda; 

• Lisansüstü eğitim alma nedenleri arasında anketi cevaplayanların en yüksek oranda 

akademisyen olma istekleri etkin olurken, terfi alabilmek, meslek değişimi, sosyal gelişim, 

kariyerimde ilerlemek ve kendimi geliştirmek diğer etkenler olarak sıralanmıştır. 

• Neden Manisa Celal Bayar Üniversitesi? Sorusuna verilen cevaplar arasında, Arkadaş 

tavsiyesi, asistanlık kabulü, konaklama imkânları, kampüsün yeri, eğitim programının ünü en 

önde gelen nedenler olarak karşımıza çıkmıştır.  

• Öğrencilerin en yüksek oranda, Öğretim üyelerini teknolojik becerileri, ders saatlerine 

uymamaları ve literatüre hâkim olmamaları nedeniyle memnuniyetsizlik belirtmişlerdir. 
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Eğitim programı için ise tez süresinin kısa olduğunu, derslerde öğrenci katılımının teşvik 

edilmediğini ve genel olarak programdan memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.  

• Öğrenciler aldıkları eğitimin akademik yayın yapabilmek için yetersiz olduğunu, karar verme 

becerilerini olumlu etkileyemediğini ve alanları ile ilgili araştırmaya yapmaya isteklendirmede 

yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda lisansüstü eğitimden beklenen promosyon 

alma ve mesleki doyum sağlama konusunda yine yetersiz bulunmuştur. 

• Cinsiyetin, Lisansüstü program türünün ve öğrenim aşamasının, öğretim elemanından ve 

danışmandan memnuniyeti, eğitim programından ve kurumundan memnuniyeti, programdan 

elde etmek istedikleri katkı düzeyini ve iş hayatına katkısını etkilemediği ortaya çıkmıştır. 

• Lisansüstü öğrencilerinin yaşlarının ise eğitim programından ve kurumundan memnuniyet 

düzeyini etkilediği bulunmuştur. Literatürde benzer çalışmalarda da bu yönde sonuçlar 

bulunmaktadır. Özellikle yaş grupları arasında 31-35 arasında yaşa sahip olan lisansüstü 

öğrencilerinin eğitim programlarından ve kurumundan beklentileri diğer yaş gruplarından 

oldukça fazladır.   

Elde edilen araştırma sonuçlarının Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 

lisansüstü eğitim kalitesinin artırmada hangi konulara dikkat etmesi gerektiği konusunda yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. Elde edilen veriler göz önünde bulundurularak katılımcıların memnuniyet 

düzeylerini ve katkı düzeylerini olumsuz etkileyen değişkenlerin üzerinde yoğunlaşılmalı ve gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır varsa eksik unsurlar tamamlanmalıdır. Bu sayede hem yeni lisansüstü 

öğrenci talebinde hem de mezuniyet düzeylerinde artış olması beklenmektedir.  
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FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: BİST BANKA ENDEKSİ 
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Dr.Öğr.Üyesi Filiz YÜKSEL 
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ÖZET 

Paydaşların işletme ile ilgili kararlarında finansal olmayan performansın da etkili olduğu iddia 

edilmektedir. Bu çalışmada, BİST Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların yıllık faaliyet raporları 

entegre raporlama ilkeleri açısından incelenmeye, kurumsal yönetim sisteminin sürdürülebilirlik 

raporlaması ve entegre raporlama üzerindeki etkisi, sürdürülebilirlik raporları ve entegre raporlamanın 

işletmenin piyasa değeri ve karlılığına etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, BİST 

Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların yıllık faaliyet raporlarının entegre raporlama ile uyumlu 

olduğunu, etkin bir kurumsal yönetim sistemine sahip bankaların yıllık faaliyet raporlarının entegre 

raporlamaya daha uyumlu olduğunu, sürdürülebilirlik skoru ile halka açıklık oranı, firma büyüklüğü, 

piyasa değeri ve finansal kaldıraç arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Raporlaması, Entegre Raporlama, Finansal Performans, BİST 

Banka Endeksi 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABILITY REPORT, INTEGRATED 

REPORTING, FINANCIAL PERFORMANCE: A RESEARCH ON BIST BANK 

INDEX 

ABSTRACT 

It is argued that the non-financial performance of the business is influential in business 

decisions of stakeholders. In this study, annual reports of banks Bank Index traded on the BIST to be 

examined in terms of the principles of integrated reporting, It has tried to be analyzed that The impact 

of the corporate governance system on sustainability reporting and integrated reporting, It has tried to 

be analyzed that sustainability reports and integrated reporting of the impact on the market value and 

profitability of the company. Our research results show that annual reports of the banks traded at the 

BİST Bank Index are in line with the integrated reporting, the annual reports of banks with an 

effective corporate governance system are more in line with integrated reporting, The relationship 

between sustainability score and free float ratio, firm size, market value and financial leverage. 

Keywords: Sustainability Reporting, İntegrated Reporting, Financial Performance, BİST Bank Index 



193 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

GİRİŞ 

İşletme faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkileri sürdürülebilirlik raporları vasıtasıyla 

bilgi kullanıcılarına iletilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporları konusunda dünya çapında önder kuruluş 

olan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI)’ne göre, sürdürülebilirlik raporu 

günlük faaliyetlerden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri konusunda bir şirket veya 

organizasyon tarafından yayınlanan rapordur. Sürdürülebilirlik raporu aynı zamanda organizasyonun 

değerlerini ve yönetişim modelini sunar, stratejisi ve sürdürülebilir global ekonomiye bağlılığı 

arasındaki bağlantıyı gösterir (www.globalreporting.org). İşletmeler tarafından sürdürülebilirlik 

raporunun hazırlanmasında GRI tarafından hazırlanan ve yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporlaması 

Kılavuzları yol gösterici niteliktedir. İlk olarak 2000 yılında yayınlanan GRI Raporlama İlkeleri, 

sonrasında revize edilerek G2 Raporlama İlkeleri, 2006 yılında G3 Raporlama İlkeleri, 2011 yılında 

G3.1 Raporlama İlkeleri, 2013 yılında ise G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları başlıkları 

altında yayınlanmıştır. 2016 yılında ise Genel Standartlar (GRI 101 Temel, GRI 102 Genel 

Açıklamalar, GRI 103 Yönetim Yaklaşımı) ile Özel Standartları (ekonomik GRI 200, Çevresel GRI 

300 ve sosyal GRI 400) yayınlanmıştır. 

Bilgi kullanıcıları ihtiyaç duydukları finansal ve finansal olmayan bilgileri ayrı ayrı raporlardan 

elde etmektedirler. Finansal ve finansal olmayan bilgilerin ayrı raporlarda sunulması tüm işletme 

paydaşlarının bu bilgiler arasında bağlantı kurabilmesine engel olabilmektedir. Bu nedenle, paydaşlar 

tarafından ihtiyaç duyulan finansal ve finansal olmayan bilgilerin, aralarındaki bağlantıyı gösterecek 

biçimde tek bir raporda sunulması için 2007 yılında beri çalışmalar devam etmektedir. 2007 yılında 

İngiltere’de yayınlanan “Connected Reporting Framework”, “The Prince’s Accounting for 

Sustainability (A4S) Project kapsamında, örgütsel performansın tüm alanlarının, örgütün stratejisi ve  

yönetim şeklini yansıtan entegre şekilde nasıl sunulacağını açıklamak üzere yayınlanmıştır.” 

(http://www.accountingforsustainability.org/). Bu çerçevenin yayınlanmasından sonra, 2009 yılında, 

Prof.Dr.Mervyn King önderliğinde Institute of Directors in Southern Africa (IoDSA) tarafından 

yayınlanan King III Kurumsal yönetim İlkeleri’nin 9.Bölümünde Entegre Raporlama konusu 

açıklanmıştır.  

The Prince’s Accounting for Sustainability (A4S) Project kapsamında, 17 Aralık 2009 tarihinde 

A4S forumunda The Prince of Wales, kurumsal raporlamada entegre yaklaşımı geliştirmeleri için, 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants - IFAC) ve Küresel 

Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI) iş birliğine davet etmiştir 

(http://www.accountingforsustainability.org/). Bu davet sonrasında iş birliği içinde çalışmalara 

başlayan IFAC ve GRI tarafından, 2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Komitesi 

(International Integrated Reporting Council - IIRC) kurulmuştur. IIRC tarafından yapılan çalışmalar 

sonrasında 2013 yılının Aralık ayında Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi yayınlanmıştır.  

http://www.globalreporting.org/
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Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’ne göre Entegre Raporlama, entegre düşünce biçimi 

üzerine inşa edilen ve bir kuruluş tarafından zaman içinde yaratılan değer hakkında bir entegre raporun 

ve değer yaratma sürecinin unsurları hakkındaki diğer ilgili bildirimlerin yayınlanmasıyla sonuçlanan 

bir süreçtir (IIR, 2013, 33). Bir entegre rapor bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, 

performansının ve beklentilerinin kuruluş dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer 

yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir (IIRC, 2013, 7). 

Entegre raporlamanın temelinde entegre düşünce ve değer yaratma kavramları yatmaktadır. 

“Entegre düşünce, bir kuruluşun çeşitli işletme ve fonksiyonel birimleri arasındaki ilişkileri ve 

kullandığı ya da etkilediği sermaye öğelerini aktif şekilde hesaba katmasıdır.” (IIRC, 2013, 2), olarak 

tanımlanmaktadır. IIRC, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesinde, finansal sermaye, üretilmiş 

sermaye, fikri sermaye, insan sermayesi, sosyal ve ilişkisel sermaye, doğal sermaye (IIRC, 2013, 11-

12) olmak üzere 6 sermaye unsuru tanımlamış, işletme faaliyetleri sonucunda bu sermaye unsurları 

üzerinde meydana gelen artış, azalış veya değişmeleri değer yaratma, olarak tanımlamıştır. 

Bu temel kavramlar doğrultusunda, entegre raporlama, entegre düşünce temelinde gerçekleştirilen 

işletme faaliyetleri sonucunda yaratılan değerin bilgi kullanıcılarına entegre rapor ile açıklanması 

sürecidir, şeklinde tanımlanabilir. Entegre rapor, işletmenin değer yaratma sürecinin bilgi 

kullanıcılarına açıklanmasını sağlayan kurumsal raporlama türüdür. 

1. YÖNTEM 

Araştırmalar, yatırımcıların yatırım kararı alırken, geleneksel yıllık raporlardan elde 

edilemeyen, sermayenin geniş bir dizisi hakkında bilgi kullandığını gösterir (IIRC, 2015, 4). A4S, GRI 

ve Radley (2011) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, yatırımcılar ve analistler şirket 

analizleri ve değerlendirmelerinde finansal bilgiden fazlasını kullanmaktadır. Günümüzde yatırımcılar 

ve finansal analistler tarafından yapılan analizlerde finansal performans yanında finansal olmayan 

performans da dikkate alınmaktadır. Finansal olmayan performansın işletme değerine etkisi olup 

olmadığına dair araştırmalar da mevcuttur. Mervelskemper ve Streit (2015), çalışmalarında çevresel, 

sosyal ve yönetim performans skoru ile işletmenin piyasa değeri arasında bir ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. Bart vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada, entegre raporlama kalitesinin firma değeri, 

kurumsal sosyal sorumluluk performansı, yönetişim, muhasebe kalitesi, açıklama kalitesi ile pozitif bir 

ilişkisi olduğu ortaya konmuştur. 

Finansal olmayan performansın işletme değerine etkisi olup olmadığını değerlendirebilmek 

adına bu çalışmanın amacı BİST Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların yıllık faaliyet raporlarının 

entegre raporlamaya uygunluk derecesini ölçmek; aynı zamanda BİST Kurumsal Yönetim 

Endeksi’nde de işlem gören bankaların sürdürülebilirlik raporu ve entegre rapor hazırlama eğilimlerini 

tespit etmek; halka açıklık oranı, firma büyüklüğü, özkaynak karlılığı, aktif karlılığı ve piyasa değeri 

ile sürdürülebilirlik raporu ve entegre rapor hazırlama eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 
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Araştırma amaçlarına ulaşabilmek adına, çalışmada öncelikle BİST Banka Endeksi’nde işlem 

gören bankaların 2015 ve 2016 yıllarına ait faaliyet raporları Uluslararası Entegre Raporlama 

Çerçevesi’nde açıklanan kılavuz ilkeler ve içerik ögelerinden seçilen ve EK1’de verilen 53 ilke ölçüt 

alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde puanlama yapabilmek için kukla değişken 

kullanılmış, her bir ilke için işletme tarafından açıklama yapılmamış ise işletmeye 0 puan, açıklama 

yapılmış ancak yeterli değil ise işletmeye 1 puan, yeterli açıklama yapılmış ise işletmeye 2 puan 

verilmiştir. Bu puanlama sonucunda işletmenin alabileceği maksimum puan, araştırma kapsamında 

kullanılan ölçütlerin her biri için yeterli açıklama yapılması durumunda alınabilecek olan 106 puandır. 

Bu veriler ışığında işletmenin entegre rapor skoru şu şekilde (1) hesaplanmıştır: 

                               
                       

                                    
                

(1) 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışmanın yapıldığı dönemde BİST Banka Endeksi’nde işlem gören 

11 bankadan 7 tanesinin, GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları doğrultusunda 

sürdürülebilirlik raporu hazırladığı ve yayınladığı görülmüştür. Bu 7 bankanın 2015 ve 2016 yılına ait 

sürdürülebilirlik raporu GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzunda yer alan 149 ilke ölçüt 

alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde puanlama yapabilmek için kukla değişken 

kullanılmış, her bir ilke için işletme tarafından açıklama yapılmamış ise işletmeye 0 puan, açıklama 

yapılmış ise işletmeye 1 puan verilmiştir. Bu puanlama sonucunda işletmenin alabileceği maksimum 

puan, ölçüt sayısı olan 149’dur. Bu veriler ışığında işletmenin sürdürülebilirlik skoru şu şekilde (2) 

hesaplanmıştır: 

                                   
                             

                                    
               

(2) 

BİST Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görüp 

görmediği Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun resmi internet sitesi olan https://www.kap.org.tr/’den 

araştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören bankaların kurumsal yönetim notları, 

halka açıklık oranları, özkaynak karlılığı, aktif karlılığı, finansal kaldıraç oranları firma büyüklüklerine 

ilişkin veriler bankaların yıllık faaliyet raporlarından temin edilmiştir. Firma büyüklüğü, bankanın 

toplam varlıkları ile ölçülmüştür. Piyasa değerine ilişkin veriler, bankaların yıllık faaliyet 

raporlarından, resmi internet sitelerinden temin edilmiş olup, 2015 yılı için 31.10.2016 tarihli piyasa 

değeri, 2016 yılı için 31.01.2018 tarihli piyasa değeri hesaplamada esas alınmıştır. Bilindiği gibi, 

işletmeler faaliyet raporlarını veya sürdürülebilirlik raporlarını mali yılın bitimini takip eden yılda 

hazırlayıp yayınlamaktadırlar. Bir mali yıla ilişkin finansal veya finansal olmayan bilgiler açıklandığı 

tarihten itibaren işletmenin piyasa değerini etkilemektedir. Bu nedenle araştırma kapsamında 

işletmelerin 31.10.2016 ve 31.01.2018 tarihindeki piyasa değeri esas alınmıştır. 

https://www.kap.org.tr/'den
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Araştırma kapsamında kullanılan veriler Tablo 1’de, hesaplanan entegre rapor skorları ve 

sürdürülebilirlik skorları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 1 ve Tablo 2’deki veriler kullanılanarak SPSS 

21 istatistiksel analiz programı ile değişkenler arasındaki korelasyon tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Tablo 1: BIST Banka Endeksi-Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin 2015 Yılı ve 2016 Yılına Ait Bilgileri 

2015 Yılı 

Şirket Unvanı 

Sürdürülebil

irlik Raporu 

(2015) 

KY 

Endeksinde 

Olup 

Olmadığı 

Halka 

Açıklık 

Oranı 

(%) 

Piyasa 

Değeri 

(bin TL) 

Özkaynak 

Karlılığı 

(ROE) 

Aktif 

Karlılığı 

(ROA)  

Akbank T.A.Ş. GRI G4 Endekste Değil 51,1 33.080.000 0,1132 0,4177 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. - Endekste  24,8 1.116.000 0,1443 1,1 

Finansbank A.Ş. - Endekste Değil 0,19 14.550.000 0,0782 0,1788 

ICBC Turkey Bank A.Ş. - Endekste Değil 0,0718 949.200 -0,0284 -0,3 

Şekerbank T.A.Ş. - Endekste  34,19 1.365.610 0,0374 0,0864 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  50,02 35.322.000 0,1173 0,3524 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  48,93 11.750.000 0,1191 0,4088 

Türkiye İş Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste Değil 31,76 22.589.800 0,1023 0,3667 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  41,29 2.808.500 0,1480 0,6859 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. GRI G4 Endekste Değil 25,2 11.450.000 0,1140 0,3267 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  18,2 16.084.100 0,0835 0,2659 

2016 Yılı 

Şirket Unvanı 

Sürdürülebil

irlik Raporu 

(2016) 

KY 

Endeksinde 

Olup 

Olmadığı 

Halka 

Açıklık 

Oranı 

(%) 

Piyasa 

Değeri 

(bin TL) 

Özkaynak 

Karlılığı 

(ROE) 

Aktif 

Karlılığı 

(ROA)  

Akbank T.A.Ş. GRI G4 Endekste Değil 51,1 43.680.000 0,1477 0,0167 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. - Endekste  24,8 1.440.000 0,0954 0,0066 

Finansbank A.Ş. - Endekste Değil 0,19 22.110.000 0,1188 0,0118 

ICBC Turkey Bank A.Ş. - Endekste Değil 0,0718 3.766.800 0,0230 0,0016 

Şekerbank T.A.Ş. - Endekste  34,19 2.153.880 0,0494 0,0052 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  50,06 51.618.000 0,1426 0,0178 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  48,88 12.675.000 0,1200 0,0110 

Türkiye İş Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste Değil 31,76 35.414.800 0,1361 0,0152 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  40,97 3.888.000 0,1386 0,0175 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. GRI G4 Endekste Değil 25,18 18.825.000 0,0216 0,0040 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. GRI G4 Endekste  18,2 20.257.300 0,1122 0,0108 
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2. BULGULAR 

BİST Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların 2015 ve 2016 yıllarına ait entegre rapor 

skorları ve sürdürülebilirlik skorları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi, BİST Banka 

Endeksi’nde işlem gören bankaların entegre rapor skorları 0,54 ile 0,76 arasında değişmekte olup, 

entegre rapor skorları 0,50’nin üzerindedir. Endeksteki bankalar için hesaplanan skorlardan, 

sürdürülebilirlik skoru en yüksek olan rapor 0,8456 sürdürülebilirlik skoru ile Akbank T.A.Ş.’ye aittir. 

Sürdürülebilirlik skoru en düşük olan rapor ise 0,4093 ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’na aittir. 

Tablo 2: Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin Entegre Rapor Skoru ve Sürdürülebilirlik 

Skoru 

Şirket Unvanı 
Entegre Rapor 

Skoru 2015 

Entegre Rapor 

Skoru 2016 

Sürdürülebilirlik 

Skoru 2015 

Sürdürülebilirlik 

Skoru 2016 

Akbank T.A.Ş. 0,6792 0,7264 0,8456 0,8456 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 0,5471 0,7237 0 0 

Finansbank A.Ş. 0,6792 0,6794 0 0 

ICBC Turkey Bank A.Ş. 0,6886 0,6886 0 0 

Şekerbank T.A.Ş. 0,7075 0,7307 0 0 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 0,7547 0,8076 0,8053 0,7852 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 0,7264 0,7264 0,6711 0,6711 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 0,6792 0,8255 0,8255 0,8255 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 0,7641 0,8875 0,8053 0 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 0,6132 0,6132 0,4093 0,4093 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,7075 0,7075 0,6308 0,6308 

Araştırma amaçlarından bir diğeri, BİST Banka Endeksi’nde yer alan, aynı zamanda BİST 

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde de işlem gören bankaların sürdürülebilirlik raporu ve entegre rapor 

hazırlama eğilimlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda, bankaların 2015 ve 2016 yıllarına ait entegre 

rapor skorları, sürdürülebilirlik skorları, kurumsal yönetim endeksinde işlem görüp görmedikleri ve 

kurumsal yönetim notları arasındaki korelasyon hesaplanmış ve sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 

3’te görüldüğü gibi, 2015 yılında entegre rapor skoru ile kurumsal yönetim endeksinde işlem görme 

arasında 0,01 anlamlılık seviyesinde 0,748 oranında pozitif yönlü, entegre rapor skoru ile kurumsal 

yönetim notu arasında 0,01 anlamlılık seviyesinde 0,760 oranında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur.  
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Tablo 3: Kurumsal Yönetim Endeksi, Kurumsal Yönetim Notu, Entegre Rapor Skoru ve 

Sürdürülebilirlik Skoru İlişkisi 

2015 Yılına Ait Korelasyon 

  

Kurumsal 

Yönetim 

Endeksi 2015 

Kurumsal 

Yönetim Notu 

2015 

Entegre 

Rapor Skoru 

2015 

Sürdürülebilirlik 

Skoru 2015 

Kurumsal Yönetim 

Endeksi 2015 

Pearson Correlation 1 ,999** ,748** ,095 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,008 ,780 

Kurumsal Yönetim Notu 

2015 

Pearson Correlation ,999** 1 ,760** ,120 

Sig. (2-tailed) ,000   ,007 ,726 

Entegre Rapor Skoru 2015 Pearson Correlation ,748** ,760** 1 ,308 

Sig. (2-tailed) ,008 ,007   ,357 

Sürdürülebilirlik Skoru 

2015 

Pearson Correlation ,095 ,120 ,308 1 

Sig. (2-tailed) ,780 ,726 ,357   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

2016 Yılına Ait Korelasyon 

  

Kurumsal 

Yönetim 

Endeksi 2016 

Kurumsal 

Yönetim Notu 

2016 

Entegre 

Rapor Skoru 

2016 

Sürdürülebilirlik 

Skoru 2016 

Kurumsal Yönetim 

Endeksi 2016 

Pearson Correlation 1 ,999** ,394 ,095 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,231 ,780 

Kurumsal Yönetim Notu 

2016 

Pearson Correlation ,999** 1 ,407 ,117 

Sig. (2-tailed) ,000   ,214 ,733 

Entegre Rapor Skoru 2016 Pearson Correlation ,394 ,407 1 ,559 

Sig. (2-tailed) ,231 ,214   ,074 

Sürdürülebilirlik Skoru 

2016 

Pearson Correlation ,095 ,117 ,559 1 

Sig. (2-tailed) ,780 ,733 ,074   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Araştırmada bir diğer amaç, halka açıklık oranı, firma büyüklüğü, özkaynak karlılığı, aktif 

karlılığı ve piyasa değeri ile sürdürülebilirlik raporu ve entegre rapor hazırlama eğilimleri arasındaki 

ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda, 2015 ve 2016 yıllarına ait entegre rapor skoru, sürdürülebilirlik 

skoru, halka açıklık oranı, firma büyüklüğü, piyasa değeri, özkaynak karlılığı, aktif karlılığı arasında 

korelasyon SPSS 21 istatistiksel analiz programı ile hesaplanmıştır. Hesaplanan korelasyon sonuçları 

Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4: Entegre Rapor Skoru, Sürdürülebilirlik Skoru, Halka Açıklık Oranı, Firma 

Büyüklüğü, Piyasa Değeri, Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı İlişkisi 

2015 Yılına Ait Korelasyon 

  

Entegre 

Rapor 

Skoru 

2015 

Sürdürülebi

lirlik Skoru 

2015 

Halka 

Açıklık 

Oranı 

2015 

Piyasa 

Değeri 

(log) 

Firma 

Büyüklüğü 

2015 

Özkaynak 

Karlılığı 

2015 

Aktif 

Karlılığı 

2015 

Entegre Rapor 

Skoru 2015 

Pearson Correlation 1 0,308 0,444 -0,096 -0,292 0,206 0,222 

Sig. (2-tailed)   0,357 0,198 0,779 0,383 0,544 0,511 

Sürdürülebilirlik 

Skoru 2015 

Pearson Correlation 0,308 1 ,652* ,703* 0,498 0,547 0,229 

Sig. (2-tailed) 0,357   0,041 0,016 0,119 0,081 0,499 

Halka Açıklık 

Oranı 2015 

Pearson Correlation 0,444 ,652* 1 0,157 0 0,35 0,139 

Sig. (2-tailed) 0,198 0,041   0,665 1 0,322 0,701 

Piyasa Değeri (log) 

Pearson Correlation -0,096 ,703* 0,157 1 ,905** 0,392 -0,001 

Sig. (2-tailed) 0,779 0,016 0,665   0 0,233 0,998 

Firma Büyüklüğü 

2015 

Pearson Correlation -0,292 0,498 0 ,905** 1 0,346 0,036 

Sig. (2-tailed) 0,383 0,119 1 0   0,297 0,916 

Özkaynak 

Karlılığı-2015 

Pearson Correlation 0,206 0,547 0,35 0,392 0,346 1 ,881** 

Sig. (2-tailed) 0,544 0,081 0,322 0,233 0,297   0 

Aktif Karlılığı-

2015 

Pearson Correlation 0,222 0,229 0,139 -0,001 0,036 ,881** 1 

Sig. (2-tailed) 0,511 0,499 0,701 0,998 0,916 0   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

2016 Yılına Ait Korelasyon 

  

Entegre 

Rapor 

Skoru 

2016 

Sürdürülebi

lirlik Skoru 

2016 

Halka 

Açıklık 

Oranı 

2016 

Piyasa 

Değeri 

(log) 

Firma 

Büyüklüğü 

2016 

Özkaynak 

Karlılığı-

2016 

Aktif 

Karlılığı-

2016 

Entegre Rapor 

Skoru 2016 

Pearson Correlation 1 0,559 0,502 -0,125 0,384 ,657* ,722* 

Sig. (2-tailed)   0,074 0,115 0,73 0,243 0,028 0,012 

Sürdürülebilirlik 

Skoru 2016 

Pearson Correlation 0,559 1 ,717* 0,611 0,593 ,679* ,793** 

Sig. (2-tailed) 0,074   0,013 0,061 0,055 0,022 0,004 

Halka Açıklık 

Oranı 2016 

Pearson Correlation 0,502 ,717* 1 0,257 0,42 0,524 0,6 

Sig. (2-tailed) 0,115 0,013   0,474 0,199 0,098 0,051 

Piyasa Değeri (log) Pearson Correlation -0,125 0,611 0,257 1 0,587 0,444 0,544 
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Sig. (2-tailed) 0,73 0,061 0,474   0,075 0,199 0,104 

Firma Büyüklüğü 

2016 

Pearson Correlation 0,384 0,593 0,42 0,587 1 ,843** ,733* 

Sig. (2-tailed) 0,243 0,055 0,199 0,075   0,001 0,01 

Özkaynak Karlılığı 

2016 

Pearson Correlation ,657* ,679* 0,524 0,444 ,843** 1 ,944** 

Sig. (2-tailed) 0,028 0,022 0,098 0,199 0,001   0 

Aktif Karlılığı 

2016 

Pearson Correlation ,722* ,793** 0,6 0,544 ,733* ,944** 1 

Sig. (2-tailed) 0,012 0,004 0,051 0,104 0,01 0   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, 2015 yılında araştırma kapsamında incelenen bankaların 

sürdürülebilirlik skoru ile halka açıklık oranı arasında 0,05 anlamlılık seviyesinde 0,652 oranında 

pozitif yönlü, piyasa değeri arasında 0,05 anlamlılık seviyesinde 0,703 oranında pozitif yönlü bir ilişki 

mevcuttur. B2016 yılında ise sürdürülebilirlik skoru ile halka açıklık oranı arasında 0,05 anlamlılık 

seviyesinde 0,717 oranında pozitif yönlü, özkaynak karlılığı arasında 0,05 anlamlılık seviyesinde 

0,679 oranında pozitif yönlü, aktif karlılığı arasında 0,01 anlamlılık seviyesinde 0,793 oranında pozitif 

yönlü bir ilişki mevcuttur. Tablo 4’te görüldüğü gibi, 2015 yılında entegre rapor skoru ile halka açıklık 

oranı, firma büyüklüğü, piyasa değeri, özkaynak karlılığı, aktif karlılığı arasında herhangi bir ilişki 

mevcut değildir. 2016 yılında ise entegre rapor skoru ile özkaynak karlılığı arasında 0,05 anlamlılık 

seviyesinde 0,657 oranında pozitif yönlü, aktif karlılığı arasında 0,05 anlamlılık seviyesinde 0,722 

oranında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur.  

3. TARTIŞMA 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, BİST Banka Endeksi’nde işlem gören tüm bankaların entegre rapor 

skorları 0,50’nin üzerinde hesaplanmıştır. Bun sonuca göre, BİST Banka Endeksi’nde işlem gören 

bankaların incelenen faaliyet raporlarının entegre rapor ilkeleri ile uyumlu olduğu söylenebilir. 

Araştırma amaçlarından bir diğeri, BİST Banka Endeksi’nde yer alan, aynı zamanda BİST 

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören bankaların sürdürülebilirlik raporu ve entegre rapor 

hazırlama eğilimlerini tespit etmektir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, 2015 yılında entegre rapor skoru ile 

kurumsal yönetim endeksinde işlem görme ve kurumsal yönetim notu arasında pozitif yönlü bir ilişki 

mevcuttur. Bu durumda, kurumsal yönetim endeksinde işlem gören ve iyi bir kurumsal yönetim 

mekanizmasına sahip olan bankaların entegre rapor hazırlama eğilimlerinin yüksek olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik skoru ile kurumsal yönetim endeksinde işlem görme 

arasında herhangi bir korelasyona rastlanamamıştır. 2016 yılında ise kurumsal yönetimde işlem 

görme, kurumsal yönetim notu ile entegre rapor skoru ile sürdürülebilirlik skoru arasında herhangi bir 
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ilişkiye rastlanamamıştır. Bu durum, Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası’nın 2016 yılına ait entegre 

rapor hazırlaması ve yayınlaması sonucu entegre rapor skorunun artmış olmasından kaynaklanıyor 

olabilir. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, 2015 yılında araştırma kapsamında incelenen bankaların 

sürdürülebilirlik skoru ile halka açıklık oranı arasında ve piyasa değeri arasında pozitif yönlü bir ilişki 

mevcuttur. Bunun anlamı, halka açıklık oranı, piyasa değeri yüksek olan işletmelerin sürdürülebilirlik 

skorları da yüksektir. Diğer bir ifadeyle, sürdürülebilirlik konularında şeffaf olan ve ekonomik, 

çevresel ve sosyal konularda daha çok bilgi açıklayan işletmelerin halka açıklık oranı yüksektir, piyasa 

değeri artar. Buna karşılık analiz sonuçlarına göre, sürdürülebilirlik skoru ile özkaynak karlılığı ve 

aktif karlılığı arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. 2016 yılında ise sürdürülebilirlik skoru ile 

halka açıklık oranı arasında, özkaynak karlılığı arasında, aktif karlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki 

mevcuttur. Buna göre, sürdürülebilirlik skoru işletmenin özkaynak karlılığını ve aktif karlılığını 

arttırdığı söylenebilir. Ancak, 2015 yılında entegre rapor skoru ile halka açıklık oranı, firma 

büyüklüğü, piyasa değeri, özkaynak karlılığı, aktif karlılığı arasında herhangi bir ilişki mevcut 

değildir. 2016 yılında ise entegre rapor skoru ile özkaynak karlılığı arasında, aktif karlılığı arasında 

pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Diğer bir ifadeyle entegre rapor skoru yüksek olan işletmelerin 

özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı artmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletme faaliyetlerine ilişkin finansal ve finansal olmayan sonuçların, bilgiler arası bağlantı 

olmaksızın ayrı raporlarda sunulması, finansal raporlamaya yapılan eleştiriler, 2007 yılından beri 

kurumsal raporlamada yeni bir yaklaşım arayışına sebep olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda 

entegre raporlama, kurumsal raporlamada yeni bir yaklaşım olarak literatüre ve uygulamaya geçmiştir.  

Bu çalışmada, BİST Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların faaliyet raporları Uluslararası 

Entegre Raporlama Çerçevesi’nde açıklanan ilkeler ölçüt alınarak incelenmiştir. Araştırma Bulguları 

bölümünde yer verildiği gibi, BİST Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların 2015 yılına ait yıllık 

faaliyet raporları 0,54 ile 0,76 arasında değişen skorlar ile, entegre raporlama ile uyumludur. Finansal 

hizmetler sektöründe faaliyet gösteren bankaların toplum ve çevre üzerindeki etkisinin sanayi 

işletmeleri ile kıyaslandığında daha az olduğu düşünülürse, bu uyum derecesi çok da düşük değildir. 

Ancak, 0,76’nın üzerinde entegre rapor skoru hesaplanmamıştır. Her ne kadar araştırma kapsamındaki 

bankaların yıllık faaliyet raporları Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesinde açıklanan entegre 

raporlama ilkeleri ile uyumlu olsa da, bir raporun entegre rapor olarak nitelendirilebilmesi için bu 

uyumun %100 olması gerektiği söylenebilir. Entegre raporlamaya %100 uyumun sağlanabilmesi için 

entegre düşüncenin tüm işletme birimlerince kabul görüp uygulanması ve tüm sermaye unsurları için 

değer yaratma çabasına girilmesi, tüm işletme faaliyetlerinin ve sonuçlarının bilgiler arası bağlantıyı 

sağlayacak biçimde sunulması gerekmektedir. 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporları ise 0,6132  ile 
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0,8875 arasında değişen skorlar ile entegre raporlama ilkeleri ile uyumludur. 2015 yılı ile 

kıyaslandığında 2016 yılı entegre rapor skorlarının yüksek olması, araştırma kapsamındaki 

işletmelerin yıllar itibariyle finansal olmayan bilgilere verdikleri önemin ve bu bilgileri açıklamada 

daha fazla şeffaf davrandıklarının ve davranacaklarının göstergesidir denilebilir.  

Araştırma kapsamında diğer bir bulgu da, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören ve 

kurumsal yönetim sistemi derecelendirilmiş olan bankaların entegre rapor skorunun diğer bankalardan 

yüksek olduğudur. Diğer bir ifadeyle, etkin bir kurumsal yönetim sistemine sahip olan bankalar, daha 

şeffaf davranarak tüm finansal ve finansal olmayan faaliyet sonuçlarını raporlamaktadır. Bu bağlamda, 

işletmelerin kurumsal yönetim sistemlerinin etkinliği sağlanırsa entegre raporlamaya geçiş daha kolay 

olacaktır. 

Finansal ve finansal olmayan bilgilerin işletmenin piyasa değerine ve karlılığa etkisi konusunda 

pek çok araştırma mevcuttur. Araştırma Bulguları bölümünde yer verildiği gibi, sürdürülebilirlik skoru 

ile halka açıklık oranı, firma büyüklüğü ve piyasa değeri arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. Finansal 

olmayan bilgilerin raporlanması işletmenin piyasa değerini olumlu etkilemektedir. Bununla birlikte 

entegre rapor skoru ile halka açıklık oranı, firma büyüklüğü, piyasa değeri, özkaynak karlılığı ve aktif 

karlılığı arasında 2015 yılında herhangi bir ilişki mevcut değilken, 2016 yılında entegre rapor skoru ile 

özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, işletme 

performansına ilişkin finansal bilgiler yanında finansal olmayan bilgilerin de açıklanması işletmenin 

karlılığı üzerinde olumlu etkiye sahip olacaktır. 
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EK 1: Ölçüt Olarak Kullanılan İlkeler 

1 Stratejik Odak ve Geleceğe Yönelim 

1.1. İş modeli ile ilgili önemli riskler tanımlanmıştır. 

1.2. İş modeli ile ilgili önemli fırsatlar tanımlanmıştır. 

1.3. Vizyon, değerler ve stratejik odak arasındaki ilişkiler açıkça tanımlanmıştır 

2 Bilgiler Arası Bağlantı 

2.1. 
Stratejinin iş modeli, risk ve fırsatlar, kaynaklar ve yatırımlara adaptasyonunun tanımı ve bu unsurlar arasındaki 

etkileşimin analizi açıkça belirtilmiştir 

2.2. Değer yaratma sürecinde sermaye ögeleri arasındaki ilişkiler açıklanmış, vurgulanmıştır  

2.4. Finansal olmayan bilgiler nicel finansal bilgi ile kombine edilmiştir (birarada sunulmuştur) 

2.5. Şirketin diğer iç raporlarına atıfta bulunulmuştur 

2.6. 
Bağlantılar, her bir kullanıcının ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış diğer raporlara ulaşmayı 

kolaylaştırmaktadır 

3. Paydaş Katılımı 

3.1. Paydaş tanımlama metodu tanımlanmıştır 

3.2. Paydaşlarla kurulan iletişim kanalları tanımlanmıştır 

3.3. Farklı paydaşların riskleri/ihtiyaçları tanımlanmıştır 

4. Önemlilik 

4.1. Rapor önemlilik belirleme sürecini kapsar: öncelikler, temel etki değerlendirme, paydaş katılımı 

4.2. Değer yaratma süreci ile ilgili olan ve hariç tutulan konular tanımlanmıştır 

4.3. İlgili konuların kapsamı tanımlanmıştır 

5. Kısalık ve Özlük 

5.1. Rapordaki sayfa sayısı 

5.2. Kısalık ve özlüğü sağlamak için karşılıklı atıflar ve bağlantılar yapılmıştır 

5.3. Dahil edilen içerik genel, aynı zamanda işletme ve endüstriye özgüdür 

6. Güvenilirlik ve Tamlık 

6.1. İçerik olumlu ve olumsuz özellikleri açıklar 

6.2. Çeşitli paydaşlara olan yükümlülükler dahil edilmiştir 

6.3. Rapor içeriğinin iç doğrulaması yapılmıştır. 
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6.4. Rapor içeriğinin bağımsız dış doğrulaması yapılmıştır. 

6.5. Rapor hazırlamakla yükümlü çalışan tanımlanmış, açıklanmıştır. 

6.6. Hariç tutulan bilgiler veya önemli hataların varlığı refere edilmiştir 

6.7. Sektörün temel özellikleri açıklanmıştır 

7. Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik 

7.1. Gelişimi ve eğilimi gösteren KPI'ler dahil edilmiştir 

7.2. KPI'ler nispeten karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde belirlenmiştir 

7.3. 
Endüstride ortak ve farklı girişimler için KPI'ler kullanılmıştır, karşılaştırmayı kolay laştıracak ve farklı bilgi 

ihtiyacına cevap verebilecek 

8 Kurumsal Genel Görünüm ve Dış Çevre 

8.1. Bir entegre rapor kuruluşun misyonunu ve vizyonunu,  Kültürü, etik ilkeleri ve değerleri belirler                      

8.2. Mülkiyet ve faaliyet yapısı, Temel faaliyetleri ve pazarları, Rekabet yapısı ve pazar konumu açıklanmıştır 

8.3. 
Özellikle önceki dönemlere göre yaşanan büyük değişimleri vurgulayan önemli nicel bilgiler (örneğin çalışan 

sayısı, gelir, kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısı) açıklanmıştır 

8.4. 
Dış çevreyi ve kuruluşun tepkisini etkileyen önemli faktörler açıklanmıştır: Paydaş istekleri, makro ve mikro 

koşullar, rakipler, teknolojik gelişmeler, sosyal ve çevresel konular, yasal çevre gibi 

9 Kurumsal Yönetim 

9.1. 
Kurumsal yönetim sorumlularının becerileri ve farklı yönleri (örneğin insanların geçmişi, cinsiyeti, liyakati ve 

deneyimi) dahil olmak üzere kuruluşun liderlik yapısı ve yasal gereklilikler açıklanmıştır.  

9.2. 
Kuruluşun kültürünün, etik ilkelerinin ve değerlerinin başlıca paydaşlarla ilişkiler dahil olmak üzere sermaye 

öğelerini kullanımına ve bunları etkilemesine nasıl yansıtıldığı açıklanmıştır.  

9.3. Kuruluşun yasal gereklilikleri aşan kurumsal yönetim uygulamaları yürütüp yürütmediği açıklanmıştır.  

10 İş Modeli 

10.1. İş modelinin temel öğeleri hakkında net bir açıklama yapılmıştır. 

10.2. 
Temel öğeleri vurgulayan basit bir şema ve bunu desteklemek üzere bu öğelerin kuruluş açısından ilgisi 

hakkında net bir açıklama yapılmıştır. 

10.3. 
Kuruluş pazarda kendisini nasıl farklılaştırdığı açıklanmıştır (örneğin ürün farklılaşması, Pazar segmentasyonu, 

teslimat kanalları ve pazarlama) 

10.4. 
Bir entegre raporda kuruluşun temel ürün ve hizmetleri tanımlanır. Bunlar, önem seviyelerine göre iş modeli 

açıklaması içinde ele alınması gereken yan ürünler ve atıklar (emisyonlar dahil) gibi diğer çıktılar da olabilir.  

10.5. Olumlu sonuçlar (yani sermaye öğelerinde net artışla sonuçlanan ve dolayısıyla değer yaratanlar) açıklanmıştır.  
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10.6. 
 Olumsuz sonuçlar (yani sermaye ögelerinde net azalmayla sonuçlanan ve dolayısıyla değeri azaltanlar) 

açıklanmıştır. 

11 Riskler ve Fırsatlar 

11.1. Risk ve fırsatların spesifik kaynağı (iç, dış ya da yaygın şekliyle bu ikisinin karışımı).  

11.2. Kuruluş, risk veya fırsatın gerçekleşme ihtimalini ve gerçekleşmesi halinde etkisinin büyüklüğünü değerlendirir.  

11.3. 
İlişkili stratejik amaçların, stratejilerin, politikaların, hedeflerin ve KPI'ların belirlenmesi dahil olmak üzere 

temel riskleri azaltmak veya yönetmek ya da temel fırsatlardan değer yaratmak için alınan önlemler. 

12 Strateji ve Kaynak Aktarımı 

12.1. Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadedeki stratejik amaçları açıklanmıştır. 

12.2. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için uyguladığı ya da uygulamayı planladığı stratejiler açıklanmıştır.  

12.3. Stratejisini uygulamak için gereken kaynak aktarımı planları açıklanmıştır. 

13 Performans 

13.1. 
Hedefler ve risk ve fırsatlar açısından KPI'lar, nitel göstergeler ile bunların önemi, etkileri ve bunların 

oluşturulmasında kullanılan yöntem ve varsayımlar hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

13.2. 
Değer zincirinin üst ve alt seviyelerindeki sermaye öğeleri üzerindeki etkiler dahil olmak üzere kuruluşun 

sermaye öğeleri üzerindeki(pozitif ve negatif) etkileri açıklanmıştır. 

14 Genel Görünüş 

14.1. 
Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede dış çevresinde karşılaşması muhtemel durumlar hakkındaki beklentileri ve 

bunun kuruluşu nasıl etkileyeceği açıklanmıştır. 

14.2. 
Kuruluşun halihazırda karşısına çıkması muhtemel kritik zorluklara ve belirsizliklere yanıt vermek için nasıl 

teşkilatlandığı açıklanmıştır. 

15 Hazırlık ve Sunum Temeli 

15.1. Kuruluşun önemlilik belirleme sürecinin bir özeti yapılmıştır. 

15.2. Raporlama sınırı ve nasıl belirlendiği hakkında bir açıklama yapılmıştır.  

15.3. 
Maddi konuları nitelemek veya değerlendirmek için kullanılan başlıca çerçevelerin ve yöntemlerin bir özeti 

yapılmıştır. 
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EMEKLİ AYLIĞI ALANLARDAN HİZMET AKDİNE TABİ OLARAK 

ÇALIŞANLAR HAKKINDA İŞSİZLİK SİGORTASI HÜKÜMLERİ 

UYGULANIR MI 

Özkan BİLGİLİ 

İzmir Demokrasi Üniversitesi 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 

İzmir 

ÖZET 

Sosyal sigorta statüleri dikkate alınmak suretiyle SGK’den yaşlılık yada malullük aylığı aldığı 

halde hizmet akdi ile çalışmaya devam edenler sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmaktadır. 

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmayı tercih edenlerin aylıkları da kesilmemektedir. 

Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. 

Mevcut durumda sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan işsizlik sigortası 

primi kesilmemektedir. Ancak uygulamanın kanuni bir dayanağı bulunmadığını ve yürütülen sosyal 

sigorta işlemlerinin hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızda sorunun kaynağı ve çözüm 

önerilerimize yer verilmiş, yöntem olarak masa başı kanun ve literatür taraması yapılmıştır. 

İşsizlik sigortasına tabi olmayanların sayıldığı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 

46.maddesi üçüncü fıkrasının ilk halinde açıkça, “ … sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık aylığı 

alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek yada ödemeksizin çalışanlar bu Kanun kapsamına dahil 

değildir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme dayalı olarak da sosyal güvenlik destek primine tabi 

olarak çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmemiştir. 

Sözkonusu madde hükmünde 5754 sayılı Kanun ile yapılan ve 2008/Ekim ayı başından 

itibaren yürürlüğe giren değişiklikte yukarıdaki ibareye yer verilmediği gibi malullük yada yaşlılık 

aylığı alanların işsizlik sigortası kapsamında olmayacağına dair başka bir hükme de yer verilmemiştir.  

Sonraki dönemlerde, 4447 sayılı Kanunun 46.maddesi üçüncü fıkrasında 6111 ve 6552 sayılı Kanunlar 

ile yapılan değişikliklerle de bu yönde bir düzenleme yapılmamıştır. Sosyal güvenlik destek primine 

tabi olarak çalışmayı düzenleyen 5510 sayılı Kanunun geçici 14.maddesinde ise Kanunun 4.maddesi 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların işsizlik 

sigortasına tabi olmadıklarına dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir.  

Halihazırdaki uygulama eski duruma göre yürütülmekte, 2008/Ekim ayı başından beri 

yürürlükteki kanun hükümleri gözardı edilmektedir. Buna göre, sosyal güvenlik destek primine tabi 
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olarak çalışanlardan sadece %30 oranında destek primi ile %2 oranında kısa vadeli sigorta kolları 

primi kesilmektedir.  

Oysa, işsizlik sigortasına tabi olanların sayıldığı 4447 sayılı Kanunun 46.maddesi ikinci 

fıkrasında, açık olarak, “… 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan b ir hizmet akdine 

dayalı olarak çalışan sigortalıların…” işsizlik sigortası kapsamında oldukları hüküm altına alınmıştır. 

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların hizmet akdine tabi oldukları ise tartışmasızdır. 

Sonuç olarak, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan işsizlik sigortası 

priminin de kesilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Hatalı olarak, 2008/Ekim ayı başından bu yana 

işsizlik sigortası primi kesilmemiş olması ve SGK e-bildirge sisteminin buna imkan vermemesi, ilgili 

işverenleri gecikme zamlı ve cezalı prim borcu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kanuni bir düzenleme 

ile sorun çözülmez ise hatalı uygulamanın devam edeceğini, işverenlerin sosyal sigorta riski altında 

işlemlerini yapacağını söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet akdi ile çalışanlar, emekli aylığı alanlar, sosyal güvenlik destek primi, 

işsizlik sigortası primi. 

 

DO UNEMPLOYMENT INSURANCE PROVISIONS APPLY TO THOSE WHO 

WORK SUBJECT TO EMPLOYMENT CONTRACTS WHILE THEY RECEIVE 

RETIREMENT INCOME 

ABSTRACT 

In consideration of their social security status, those who continue working with an employment 

contract even though they receive SSA retirement or disability income they are subjected to social 

security support premium. The retirement income of those who prefer to work subject to social 

security support premium is also not stopped. Only occupational accident and occupational sickness 

provisions are applied to these people. 

Currently, unemployment insurance premium is not deducted from those who work subject to 

social security support premium. However, we can say that there is no legal justification for the 

implementation and the social security procedures are erroneous. In our study, the source of the issue 

and our suggestions for resolution has been included and scanning of laws and literature at the desk 

has been utilized as a method. 

“Those who receive retirement income from the social security agencies and who work by 

paying or not paying social security support premium are not included within the scope of this law 
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“provision has been clearly stated in the original version of the third paragraph of article 46 of the 

Unemployment Insurance Act number 4447 where those not subject to unemployment insurance are 

covered. Based on this provision, unemployment insurance premium has not deducted from those who 

work subject to social security support premium. 

The statement above has not been included in the changes made with Act number 5754 

concerning the mentioned provision and which has gone in effect as of the beginning of October 2008 

and no other provision has been included concerning those who receive disability or retirement income 

to be outside the scope of unemployment insurance. During the later periods no new arrangements 

have been done in this regard in changes made in the third paragraph of article 46 of Act number 4447 

with Act number 6111 and 6552. No arrangement has been included in the provisional article 14 of 

Act 5510 which regulate employment subject to social security support premium concerning those  

who work within the scope of item (a) of the first paragraph of article 4 of the Act not being subject to 

unemployment insurance. 

The present implementation is conducted according to the past situation and ignores the law 

provisions in effect since the beginning of October 2008. According to this, only 30% support 

premium and 2% short term insurance types are deducted from those working subject to social 

security support premium. 

Whereas, according to the second paragraph of article 46 of Act number 4447where those 

subject to unemployment insurance are defined, “…the insured people within the scope of item (a) of 

the first paragraph and the second paragraph of article 4 of the Social Insurances and General Health 

Insurance Act number 5510 and who work based on an employment contact” have been clearly 

ensured by law that they are subject to unemployment insurance. It is indisputable that those who 

work while being subject to social security support premium are subject to employment contract.  

In conclusion, we can state that unemployment insurance premium has to be deducted as well 

for those who work subject to social security support premium. Failure to deduct unemployment 

premium insurance from those workers subject to social security support premium and SSA e-

reporting system not permitting this, put employers in a position to face premium debt with additional 

amount and penalty for default.  If the issue is not resolved with a legal arrangement, we can say that 

the erroneous implementation shall continue and employers shall proceed with their procedures under 

social security risk.  

Keywords: Workers who work with employment contracts, those who receive retirement income, 

social security support premium, unemployment insurance premium 
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GİRİŞ 

Sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylığı kavramı ile daha çok memur ve diğer kamu 

görevlilerinin yaşlılık aylığı ifade edilmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda yaşlılık aylığı 

kavramı yerine emekli aylığı kavramı tercih edilmiştir. Diğer sosyal güvenlik kanunları 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı “Bağ-Kur Kanunu”, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 

Kanunu, 2926 sayılı “Tarım Bağ-Kur Kanunu” ve nihayet 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununda hep yaşlılık aylığı kavramı kullanılmıştır. 

Emekli aylığı yada yaşlılık aylığı şüphesiz ki malullük aylığı ve ölüm aylığı kavramlarından 

farklıdır.  

Hangi sosyal güvenlik kanununa tabi olmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmış olursa olsun, hali 

hazırda hizmet akdine tabi olarak çalışanlar aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi 

olarak çalışabilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 30.maddesi ilk defa bu kanuna göre çalışmaya 

başlayanlar yönünden yaşlılık aylıkları kesilmeksizin çalışmayı yasaklarken, 5510 sayılı Kanunun 

geçici 14.maddesi sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya imkan vermektedir(Sözer, 

2017, s:423-425). 

Öte yandan, yaşlılık aylığı aldığı halde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi 

ile çalışanlar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında değerlendirilmemekte ve bunlardan 

işsizlik sigortası primi kesilmemektedir. 4447 sayılı Kanunda sosyal güvenlik destek primine tabi 

olarak çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmeyeceğine yönelik bir hüküm bulunmamakla birlikte 

uygulamanın bu şekilde sürdürülmesi işverenleri geriye doğru gecikme zamlı ve cezalı prim ödemek 

gibi sosyal sigorta riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. İşsizlik sigortası primi kesilmeyen çalışanlar 

ise 4447 sayılı Kanunun kimi koruyucu hükümlerinden yararlanamamaktadır. 

Çalışmamızda bu husus ele alınıp tartışılarak önerilerimize yer verilmiştir. 

1. YÖNTEM 

Bu çalışma masa başı ve kütüphane odaklı bir araştırmadır. Çalışmamızda yayınlanmış literatür 

referans olarak alınırken, yasal ve idari düzenlemeler ile idarenin görüşleri birlikte değerlendirmeye 

tabi tutulmuştur.  

2. BULGULAR 

2.1. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışma 

5510 sayılı Kanunun 30.maddesi üçüncü fıkrasına göre; bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra; 

Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hariç olmak üzere bu Kanuna göre veya 
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yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya 

başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Keza, 5510 sayılı Kanunun 27.maddesi 

üçüncü fıkrasına göre de malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı 

kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme 

dönemi başında kesilir. 

Anlaşılacağı üzere ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayıp yaşlılık yada 

malullük aylığı bağlananlar, hizmet akdine tabi olarak çalışmaya başladıkları zaman aylıkları kesilecek 

ve tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklardır. Bunlar hakkında sosyal güvenlik destek primi hükümleri 

uygulanmayacaktır. 

Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 14.maddesi birinci fıkrasına göre, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malûllüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli 

aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek 

çalışmaya devam edenler hakkında; bu Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

çalışmaya başlayanlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu 

Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Bahsi geçenler 

için sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından yürürlükten kaldırılan ilgili kanun 

hükümleri uygulanacaktır(Güzel, vd., 2016, s:129-131) 

Böyle olunca da, 01/10/2008 tarihinden önce hangi sosyal güvenlik kanununa göre sigortalı olur 

ise olsunlar 01/10/2008 tarihinden sonra malullük yada yaşlılık bağlananlar yada 01/10/2008 tarihi 

itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, önceki dönem kanun hükümlerine 

uygun olarak sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabileceklerdir. 

Şu halde, belirtilen şekilde, hangi sosyal güvenlik kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanır ise 

bağlansın, hizmet akdine tabi olarak çalışanlar istemeleri halinde aylıkları kesilmeksizin sosyal 

güvenlik destek primine tabi olarak çalışabileceklerdir. Öte yandan, 506 sayılı Kanuna göre malullük 

aylığı bağlanan birisi hizmet akdine tabi olarak çalışmaya başlaması halinde aylığı kesilecek olmakla 

birlikte, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlar uyarınca malullük aylığı bağlanmış olanlar, aylıkları 

kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hizmet akdine tabi olarak çalışabilirler. 5434 

sayılı Kanuna göre adi malullük aylığı bağlananlar da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 

çalışabileceklerdir(SGK, 2013). 

Belirtelim ki, bu şekilde yaşlılık yada malullük aylığı aldıkları halde aylıkları kesilmeksizin 

sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma özel sektör işyerleri için geçerlidir. 5335 sayılı 

Kanunun 30.maddesi uyarınca, istisnalar hariç, kamu sektöründe yaşlılık aylığı yada malullük aylığı 

alanların sosyal güvenlik destek primine tabi olarak aylıkları kesilmeksizin çalışmaları olanaklı 

değildir. Başka bir çalışmanın konusu olabilecek bu uygulamaya burada değinilmekle yetinilecektir. 
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2.2. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olanlar İşsizlik Sigortası Kapsamı Dışında Mı 

4447 sayılı Kanunun 47.maddesine göre işsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, 

yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini 

kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde 

karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı, ifade eder. Yine işsizlik sigortası, 

kazancı sosyoekonomik nedenlerle isteği dışında kesilmiş olup da çalışma istek ve yeteneğinde olan 

bağımlı çalışanların geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, katılma zorunluluğu olan ve 

sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren sosyal güvenlik sistemi içinde devletçe kurulmuş bir sosyal 

sigorta koludur(Andaç, 2010, s:57). 

Kimlerin işsizlik sigortası kapsamında olduğu 4447 sayılı Kanunun 46.maddesi ikinci 

fıkrasında, kimlerin kapsamda olmadığı ise aynı Kanun maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına 

alınmıştır(Saraç, 2011; Şakar, 2018, s:284-285). Buna göre,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında 

olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar işsizlik sigortası kapsamında 

sayılmıştır(Andaç, 2010, s:258).Görüldüğü üzere aktif sigortalı yada pasif sigortalı ayrımı 

yapılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4.maddesi birinci fıkrası kapsamında hizmet akdi ile çalışan 

sigortalılar işsizlik sigortası kapsamında sayılmıştır. Sadece tüm sigorta kollarına tabi 4/a statüsündeki 

sigortalıların kapsamda olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır(Sözer, 2017, s:525). 

Öte yandan, 4447 sayılı Kanun uyarınca ilk defa işsizlik sigortası primi kesilmeye başlanan 

01/06/2000 tarihi itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar kapsam dışında 

bırakılmışlardı. Gerçektende, 4447 sayılı Kanunun 46.maddesi üçüncü fıkrasının ilk halinde açıkça, “ 

… sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek yada 

ödemeksizin çalışanlar bu Kanun kapsamına dahil değildir.” denilmiştir(Aldemir, 2000, s:28;  Tozan, 

2001, s:6-7). Dikkat edilir ise 4447 sayılı Kanunun 46.maddesi üçüncü fıkrasının ilk halinde bile 

sadece “yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar” kapsam dışı bırakılmış, 

“malullük aylığı aldığı halde sosyal güvenlik destek primine tabi olanlara” ilişkin bir yasaklamaya yer 

verilmemiştir. 

Diğer taraftan, 17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 90.maddesi ile değişik 4447 sayılı 

Kanunun 46.maddesi üçüncü fıkrasından yukarıdaki ibare çıkarılmış, malullük yada yaşlılık aylığı alıp 

da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların kapsamda olmayacağına dair başka bir 

hükme de yer verilmemiştir. Kimlerin işsizlik sigortası kapsamında olmadığı 4447 sayılı Kanunun 

46/3.maddesinde tek tek ve tahdidi olarak sayılmıştır(Güzel, vd, 2016, s:674;Tuncay ve Ekmekçi, 

2017, s:651-652). Diğer sayılanlardan başka 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleri kapsamında 

olanların işsizlik sigortasına tabi olmadığı belirtilirken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 

çalışmayı düzenleyen 5510 sayılı Kanunun geçici 14.maddesine yer verilmemiştir. Daha sonraki 
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dönemlerde, 4447 sayılı Kanunun 46.maddesi üçüncü fıkrasında 6111 ve 6552 sayılı Kanunlar ile 

yapılan değişikliklerle de bu belirsizlik giderilmemiştir.  

Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir; acaba sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 

çalışanların işsizlik sigortasına tabi olmadıklarına ilişkin cümle unutulmuş olabilir mi yada yanlışlıkla 

mı kanun maddesinden çıkarıldı? Aradan on yıl geçmiş olmakla birlikte, genel olarak 4447 sayılı 

Kanunda ve özel olarak da Kanunun 46/3.maddesinde değişiklikler yapıldığı halde “unutulan bu 

yanlışın” düzeltilmemiş olması, bize kanun koyucunun bilinçli bir tercihinin olduğunu göstermektedir. 

Başlangıçta sadece “yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar” 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamı dışında bırakılmış, malullük aylığı alıp da sosyal 

güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar ise kapsamda bırakılmıştır. 2008/Ekim ayından itibaren 

ise “yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar da” 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu kapsamına alınmıştır. Kanun hükmü açıkça bu şekilde olmakla birlikte, 01/06/2000 

tarihinden bu yana malullük aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi ile 

çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmemiştir. 01/10/2008 tarihinden bu yana da yaşlılık aylığı 

alıp da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi ile çalışanlardan işsizlik sigortası primi 

kesilmemektedir. 

Mevzuattaki bu açık düzenlemeye rağmen, sanki “sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 

hizmet akdi ile çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilemez” diye bir kanun hükmü varmış 

“sanılarak” ikincil idari işlemler yapılması bu sonuçta etkili olmuştur. SGK, e-bildirge sisteminde 

yaptığı tanımlamalar ve sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların sigortalı hizmetlerinin 

bildiriminde kullanılan “02” belge türünde işsizlik sigortası prim kesintisine yer verilmeyerek, 

işverenler adeta hatalı bildirimler yapmaya yönlendirilmiştir(SGK, 2018). 

3. TARTIŞMA 

Yukarıda yer verilen kanuni düzenlemeler uyarınca malullük yada yaşlılık aylığı alıp da sosyal 

güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi ile çalışanların işsizlik sigortası kapsamında oldukları 

tartışmasızdır.  

Ancak 4447 sayılı Kanunun 47.maddesi birinci fıkrasının (b) alt bendine göre, işsizlik 

ödeneği almakta iken, “… herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit 

edilen” sigortalı işsizin işsizlik ödeneği kesilir(Sözer, 2017, s:530). Tersinden söylersek, yaşlılık aylığı 

alanlar işsizlik ödeneğinden yararlanamaz… Bu durumda şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır; yaşlılık 

aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi ile çalışan sigortalı işsizlik 

sigortası primi ödeyecek ama işsiz kaldığında diğer koşulların da varlığına rağmen işsizlik 

ödeneğinden yararlanamayacaktır. Şüphesiz bu çelişkinin giderilmesi gerekir. Ancak, sosyal güvenlik 

destek primine tabi olarak hizmet akdi ile çalışan sigortalı malullük aylığı alıyor ise yine de işsizlik 
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ödeneği alamayacak mı? Kanun hükmünde malüllük aylığı alanların işsizlik ödenekleri kesilir 

denilmediğinden bunların işsizlik sigortası kapsamında oldukları açıkça görülmektedir.  

Kaldı ki, 4447 sayılı Kanunun 48.maddesine göre sigortalı işsizlere sağlanan yardım sadece 

işsizlik ödeneği değildir. 4447 sayılı Kanunun 48.maddesi altıncı fıkrası uyarınca, sigortalı işsizlere bu 

Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, İŞKUR tarafından aşağıda belirtilen ödemeler yapılır 

ve hizmetler sağlanır;  

a) İşsizlik ödeneği,  

b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,  

c) Yeni bir iş bulma,  

d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.  

4447 sayılı Kanunun 48.maddesi yedinci fıkrasına göre de, ayrıca İşsizlik Sigortası Fonunun bir 

önceki yıl prim gelirlerinin % 30’u; işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların 

vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması 

beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler 

almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma 

ve planlama çalışmaları yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel 

pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda 

çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla 

kullanılabilir.  

4447 sayılı Kanunun ek 1.maddesi uyarınca ödeme aczine düşen işveren yanında çalışan 

sigortalıların son üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmekte, ek 2.madde uyarınca kısa 

çalışma ödeneği verilmekte, ek 5.madde uyarınca da doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma 

ödeneği verilmektedir(Alper, 2018, s:424-425). 

Malüllük aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışarak işsizlik sigortası 

kapsamında olması gereken sigortalı işsiz yukarıdaki yardımlardan yararlanma bakımından herhangi 

bir sınırlamaya tabi tutulmamışken, yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 

çalışarak işsizlik sigortası kapsamında olması gereken sigortalı işsiz işsizlik ödeneği hariç yukarıdaki 

yardımlardan yararlanabilecektir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda ortaya konulduğu üzere, 01/06/2000-01/10/2008 döneminde, sadece “yaşlılık 

aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hizmet akdi ile çalışanlar” 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Aynı dönemde “malullük aylığı alıp da sosyal 

güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi ile çalışanlar” 4447 sayılı Kanun kapsamındadırlar. 
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Ancak, 01/10/2008 tarihinden bu yana hem malullük aylığı hem de yaşlılık aylığı alıp da sosyal 

güvenlik destek primi ödeyerek hizmet akdi ile çalışanlar işsizlik sigortası kapsamındadır.  

Yine yukarıda ortaya konulduğu üzere, 4447 sayılı Kanunun 47.maddesi birinci fıkrasının (b) alt 

bendine göre, yaşlılık aylığı alanlar işsizlik ödeneğinden yararlanamamakla birlikte, Kanunun 

48.madedsinde sayılan diğer yardımlardan yararlandırılmalarına bir engel bulunmamaktadır. Malüllük 

aylığı alanlar ise işsizlik ödeneği dahil diğer işsizlik sigortası yardımlarından yararlanabilecektir. 

Bütün bu kanuni düzenlemelere rağmen, malullük yada yaşlılık aylığı aldığı halde sosyal 

güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi ile çalışanlardan işsizlik sigortası primi 

kesilmemektedir. Bunlardan %30 sosyal güvenlik destek primine ilave olarak %2 oranında kısa vadeli 

sigorta kolları primi kesilmektedir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalıların sigortalı 

hizmet bildirimlerinde kullanılan ve SGK tarafından geliştirilen belge türlerinden “02” belge türü ne 

kağıt ortamında ne de elektronik ortamda buna imkan tanımamaktadır. 

Dolayısıyla, kanuni bir düzenleme yapılıp malullük yada yaşlılık aylığı aldığı halde sosyal 

güvenlik destek primine tabi olarak hizmet akdi ile çalışanlar 4447 sayılı Kanun kapsamından 

çıkarılmaz ise, SGK’nin bu şekilde çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmesine olanak tanıyacak 

biçimde “02” belge türünde gerekli değişikliklere gitmesi ve aynı yönde olmak üzere e-bildirge 

sistemine gerekli tanımlamaları yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Böylece hem işverenler geriye 

doğru işsizlik sigortası primi ödemek zorunda kalmayacak hem de bu kapsamda çalışan sigortalılar 

koşulların oluşması halinde işsizlik sigortası yardımlarından yararlanabileceklerdir. 
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TARİH DERS KİTAPLARININ DEĞER EĞİTİMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Celal MUTLUER 

İzmir Tanı Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

ÖZET  

Tarih derslerinde öğrencilere değerlerin öğretiminde ders kitabının önemi büyüktür. Ders kitabı 

eğitim ve öğretimin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ders kitapları bir öğretim aracı 

olmanın yanında öğrencilerin değer sisteminin şekillenmesinde de rol oynayabilmektedir. Bu 

bağlamda tarih derslerinin değer eğitimindeki yerinin bilinmesi ve ders kitaplarının değer eğitimine 

katkı sağlayacak biçimde geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, tarih öğretmenlerinin tarih ders kitaplarının değer eğitimine katkıları 

hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktır. Çalışma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017- 2018 eğitim öğretim yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde görev 

yapan ve tesadüfü örneklem yöntemiyle seçilen 10 tarih öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Mülakat formu aracılığıyla toplanan 

veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, tarih derslerinin 

değer eğitimine katkıları, tarih ders kitaplarının değer eğitimine uygunluğu, tarih ders kitaplarında 

değer eğitimiyle ilgili bulunması gereken konular ve tarih ders kitaplarında yaşanan problemler 

temaları altında yorumlanmıştır.  Elde edilen verilere dayalı olarak, çalışmaya katılan tarih 

öğretmenlerinin tamamı tarih ders kitaplarını değer eğitimine katkı açısından yeterli bulmadıklarını 

belirtmiştir. Bu bağlamda çalışmada tarih öğretmenlerinin ders kitaplarının değer eğitimine katkı 

sağlayacak yönde geliştirilmesi gerektiğini belirtmesi olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Değer Eğitimi, Tarih Ders Kitabı, Tarih Öğretmeni. 

EVALUATİON OF HISTORY COURSE BOOKS IN TERMS OF VALUES 

EDUCATION: THE REMARKS OF HISTORY TEACHERS 

ABSTRACT  

In history lessons, course book has a great importance in values education of students and it 

appears as a significant component of education. Besides being an educational appliance, the course 

book has a role in forming the value system. In this regard, it is supposed to know the place of history 

lessons in values education and to enhance the course books in a way to contribute values education.  

The aim of this study is to present the remarks of history teachers on course books’ contribution 

to the values education. The study is performed with a qualitative understanding. 10 history teachers, 
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who are working in Karşıyaka, İzmir in 2017-2018 academic years and who are chosen by random 

sampling method, form the study group of this research. Semi- structured interwiev is used as data 

collection tool. Datas of the interwiev forms are anlaysed by content analysis method. The datas of the 

research are interpreted under the themes such as contribution of history lessons to the values 

education, sufficiency of history books for the values education, content of the history books about 

values education and problems of the history course books. According to the datas, all of the history 

teachers contributing to the study state that history books arent sufficient enough for values education. 

In this sense, the statement of history teachers about the enhancement of history course books can be 

regarded as a positive result. 

Keywords: Value, Value Education, History Education, History Teacher. 

 GİRİŞ  

Ders kitapları eğitim ve öğretimin ayrılmaz unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. 

Kabapınar’a (2009) göre sınıf içi iletişimi belirleyen bir eğitim materyali olarak ders kitapları, tüm 

ülkelerin eğitim sistemleri içerisinde önemli roller üstlenmektedir. Teknolojide yaşanan olağan üstü 

gelişmelere rağmen bile ders kitapları hala dünyanın çok büyük kısmında eğitim ve öğretime yönelik 

temel kaynaklardan biri olarak kullanılmaktadır. Ders kitapları içerisinde önemli bir yere sahip olan 

tarih ders kitapları köklerimizi, belirli bir yerde nasıl yaşadığımızı, bu yerin nasıl tanımlanıp 

nitelendirilebileceğini, bir başka deyişle gerçekte kim olduğumuzu açıklamaya çalışmaktadır (Pingel, 

2003, Hayta ve Karabağ, 2003, Karabağ, 2011,  Akbaba, 2013). 

Tarih ders kitapları, okutuldukları toplumun politik tercih ve değerlerini yansıtma açısından da 

politik bir hafıza unsuru ve bellek bankası olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ilaveten bu materyaller, 

bir yandan farklı toplumlara ait önemli ve seçilmiş tarihsel bilgiyi sunarken diğer yandan da 

öğrencilerin değer, inanç, kişilik, hayata bakış açılarının şekillenmesinde, kişinin öz saygısının 

gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır (Demircioğlu, 2009, 2013, Aslen, 2010). Ders kitaplarının 

diğer özelliklerinin bir kısmı aşağıdaki gibidir (Bulut, 2008, Kabapınar, 2009, Demircioğlu, 2003, 

Kaya, 2010,  Hali 2014,); 

 Soyut olarak müfredat programında planlanan hedef ve amaçların, somut olarak kendini 

gösterdiği materyallerdir.  

 Öğrencide bir bilim alanına ilişkin ilk algı ve kavramların bilgi alt yapısını oluşturan 

materyallerdir.  

 Ders kitaplarının öğrenciye hedef – davranışları kazandırma, kılavuz olma, öğrencinin hazır 

bulunurluğunu arttırma, kişiliğini geliştirme ve kültürünü arttırma gibi işlevleri vardır.  

 İçinde yaşanılan toplumun geçmişini, kültürünü ve yaşadıklarını anlatır.  

 Mevcut sisteme uygun bilgileri aktarır. 
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 Farklı duygu organlarına hitap edebilme özelliğine sahiptir.  

Tarih ders kitaplarının geçmişi incelendiğinde, yaşanılan günün şartlarına ve hâkim tarih 

anlayışına göre ders kitaplarında değişimin yaşandığı görülmektedir. Ders kitaplarında değişimin 

yaşanmasının ana sebeplerinden birisi de mevcut programlarda değişimin olmasıdır. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından kabul edilen yeni tarih dersi öğretim programında, dünyada yaşanan gelişmelere 

bağlı olarak, öğrenci merkezli bilgi ve beceriyi düzenleyen, öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel 

farklılıkları dikkate alarak çevreyle etkileşimine imkân sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye 

çalışılmıştır (Meb, 2007). Yeni programda, süreklilik kültürel farklılık, birinci elden kaynak gibi 

kavramlar ve özgürlük, bilimsellik, hoşgörü, barış gibi değerlerin verilmesi gerektiğine değinilmiştir. 

Beceri, kavram ve değerlere değinen yeni programlar, öğrencinin eğitim sürecinde aktif olduğu 

yapılandırmacı anlayışa dayanmaktadır (Aktekin, 2009). Bu bağlamda tarih ders kitaplarının 

öğrencilerde yaratıcılığı geliştirici, problem çözme, eleştirel düşünceyi geliştirici ve öğrencilerde barış, 

hoşgörü, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri geliştirecek şekilde hazırlanması 

gerekmektedir.  

1. TARİH EĞİTİMİ VE DEĞER EĞİTİMİ  

Değer eğitimi, bireyin belirli değerleri fark etmesi o değerlerden yeni değerler üretmesi, ürettiği 

değerleri benimsemesi ve kendi kişiliğini bu değerlere göre şekillendirip davranışa dönüştürmesi 

olarak açıklanmıştır (Yeşil ve Aydın, 2007). Günümüz dünyasında toplumların savaştan uzak, barış ve 

huzur içerisinde yaşamasında değer eğitimi önemli bir role sahiptir. Bu çerçevede değer eğitimi ile 

öğrencilere kazandırılabilecek niteliklerin bir kısmı şöyle açıklanabilir (Kale, 2007, Doğanay, 2012, 

Demircioğlu, 2014, Gültekin,2011) 

 Sosyal uyumlu bireyler yetiştirmek için 

 Birlikte yaşama kültürüne sahip bireyler yetiştirmek için 

 Adil, vicdanlı, dürüst ve merhametli bireyler yetiştirmek için 

 Öz saygıyı geliştirmek için 

 İşbirliğini geliştirmek için 

 Demokratik bireyler yetiştirmek için 

Yukarıda açıklanan niteliklerin kazandırılmasında, değerlerin öğretilmesinde tarih eğitiminin 

rolü büyüktür. Tarih dersleri sadece bilgi ve becerilerin öğrencilere aktarıldığı bir ders olarak 

görülmemelidir. Aynı zamanda tarih dersi öğrencilerinin duygularına da hitap etmekte ve öğrencinin 

duyuşsal öğrenmesini de geliştirmektedir (Mutluer, 2015). 

Geçmişten ders çıkarmamızı sağlayan tarih, değerleri insanlara ulaştırmada önemli bir araçtır. 

Değer eğitimi açısından tarih dersi incelendiği zaman, milli, manevi, dini, ahlaki ve sosyal değerlerin 

oluşturulması ve aktarılmasında değer eğitimine önemli katkılarının olabileceği açıktır. Tarih 
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derslerinde öğrenciler, geçmişte toplum için önemli olan değerler ile bugün toplum için önemli olan 

değerler arasında karşılaştırmalar yapabilir; tarihte iz bırakan olay ve şahısları öğrenerek kendileri için 

derler çıkarıp değer oluşturabilirler (Tokdemir, 2007). 

Tarih dersleri uygun bir içerikle öğrencilerin değer sisteminin gelişmesine olanak sağlayabilir. 

Nichol (1996) tarih eğitimi sayesinde öğrencilerin ilgi, tutum, değer verme gibi değişik duygu ve 

davranış eğilimlerinin gelişebileceğini açıklamıştır. Öğrencilere tarih derslerinde büyüklere saygı, yurt 

sevgisi, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme milli ülkülere bağlılık, kendine güven, 

başkalarına ve değişik fikirlere karşı hoşgörü, adil olma ve bağımsızlık gibi değerlerin öğretilmesi 

gerektiğini açıklamıştır.  

Tarih derslerinin amaçlarında açıkça belirtilen değerlerin öğrencilere kazandırılmasında ders 

kitapları önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler için hazırlanan tarih ders kitaplarının değer eğitimini 

destekleyecek yönde hazırlanmış olması önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada tarih ders kitaplarının 

değer eğitimine uygunluğu öğretmen görüşlerine dayalı olarak analiz edilmeye çalışılacaktır.  

2. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu çalışmanın amacı, tarih öğretmenlerinin tarih ders kitaplarının değer eğitimine katkıları 

hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktır.  

3. YÖNTEM  

Çalışma nitel bir anlayışla geliştirilmiş olup, araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. 

Betimsel yöntemde geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle tam ve dikkatli bir 

şekilde betimleme söz konusudur. Bu nedenle ele alınan bir durumu her hangi bir şekilde değiştirme 

ve etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2009, Merriam, 2013). Bu tür araştırmalar çok sayıda obje ya 

da denek üzerinde ve belli bir zaman kesiti içinde yapılmaktadır. Bu sayede onları iyi anlayabilme, 

gruplama olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler saptanmış olur (Kaptan 1998). 

Çalışmada betimsel yöntemin kullanılmasının sebebi araştırılan konunun doğasına ve amacına 

uygun olmasıdır. Konu ve amaç ışığında çalışma, mevcut bir durumu betimlemeyi, bu konuda ne 

durumdayız, neler yaptık ve neler yapılabilir gibi soruları cevaplamayı amaçlamaktadır. 

3.1. Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu 2017- 2018 eğitim öğretim yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 

görev yapan ve tesadüfü örneklem yöntemiyle seçilen 10 tarih öğretmeni oluşturmaktadır.  

3.2. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Çalışmada öğretmenlerden derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış 

mülakat kullanılmıştır. Veri toplama aracı ilgili literatüre dayalı oluşturulmuştur. Veri toplama 
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aracının geçerliliğini ve güvenirliğini arttırmak için uzman görüşüne başvurulmuş ve ölçme aracının 

pilot çalışması üç tarih öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma sonrası mülakata son hali 

verilmiştir. Mülakatlar Aralık 2017’de 10 tarih öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir.  

Mülakat verileri içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi dendiğinde genel 

anlamda sözlü ve yazılı materyallerin sistematik bir şekilde analizi anlaşılmaktadır (Balcı,2006, 

Yıldırım ve Şimşek, 2012). Bu çerçevede mülakattan elde edilen veriler teker teker incelenerek ortak 

temalar bulunmuş, daha sonra veriler kodlara ve temalara göre düzenlenerek sınıflandırılmıştır. Bu 

aşamadan sonra ortaya çıkan veriler doğrudan alıntılarla desteklenerek yorumlanmıştır. Elde edilen 

verilerin raporları yazılırken görüşülen öğretmenlerin kimlik bilgileri saklı tutularak gerçek isimleri 

yerine takma isimler kullanılmıştır. 

4. BULGULAR VE YORUM  

Çalışmaya 7 erkek ve 3 bayan olmak üzere toplam 10 tarih öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin tamamı soruları cevaplamıştır. Elde edilen veriler aşağıdaki kategorilerde 

değerlendirilmiştir; 

 Tarih Derslerinin Değer Eğitimine Katkıları  

 Tarih Ders Kitaplarının Değer Eğitimine Uygunluğu 

 Tarih Ders Kitaplarında Değer Eğitimiyle İlgili Bulunması Gereken Konular 

 Tarih Ders Kitaplarında Yaşanan Problemler  

4.1. Tarih Derslerinin Değer Eğitimindeki Yeri Öğretmen Görüşleri  

Tarih dersleri, değer eğitimine katkı sağlayabilecek derslerin başında gelmektedir. Tarih 

derslerinin değer eğitimindeki yeri ile ilgili olarak, tarih öğretmenlerine sorulan sorunun cevapları 

incelendiği zaman öğretmenlerin tamamının, tarih derslerinin değer eğitimini destekleyebileceğini 

belirttiği görülmüştür. Tarih öğretmenlerinin soruya verdikleri cevapları incelendiğinde, tarih 

derslerinin içinde bulundurduğu zengin konular ve tarih derslerinin hedef ve amaç yönünden değer 

eğitimine katkı sağladığını ifade etmiştirler. Tarih derslerinin içinde bulundurduğu zengin konular ile 

değer eğitimine katkı sağladığını belirten öğretmenlerden bazılarının görüşleri şöyledir; 

“ Öğretmen P… tarih dersi değerlerin öğretilmesi ve yeni değerlerin oluşturulmasında içinde 

bulundurduğu zengin konular ile önemli bir role sahiptir. Değerler eğitimi açısından tarih dersi, milli, 

manevi, dini, ahlaki ve sosyal değerlerin oluşturulması ve öğrenciye aktarılmasında önemli bir yere 

sahiptir. Tarih konuları içerisinde değerlerin geçmişten bugüne nasıl değiştiği ve değişme nedenleri 

öğrencilere öğretilebilir.  Kısacası tarih konularının zenginliğinden yararlanarak öğrenciye değerleri 

öğretebiliriz…”  
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“Öğretmen B… tarih dersi çocuklarımıza, gençlerimize değerlerimizin aktarılması yönünden 

çok uygun bir derstir. Çünkü tarihin konusu buna uygundur. Tarihin zengin konuları sayesinde 

öğrencilerimize, dürüstlük, doğruluk, vatan sevgisi gibi değerleri kazandırabiliriz…”  

Bu görüşü destekleyen bir diğer öğretmen A ise “Tarih dersleri içerisinde bulundurduğu zengin 

konular ile değer eğitimine uygun bir derstir. Tarih dersleri geçmişte yaşanan olayları ve bu olaylardan 

çıkarılacak dersleri iyi ve kötü örneklerle öğretmesi açısından çok önemlidir. Her öğrencinin sahip 

olması gereken vatan, millet sevgisi, barış ve hoşgörü gibi değerler tarih dersleri aracılığıyla 

öğretilebilir…” 

Tarih dersinin hedef amaçlar yönünden değer eğitimine katkı sağladığını düşünen 

öğretmenlerden bazılarının görüşleri şöyledir.  

Öğretmen C “…tarih dersleri değer eğitiminde önemli bir derstir. Bilhassa ilköğretim ve orta 

öğretimde tarih derslerinde değer eğitimine önem vermeliyiz. Tarih dersinin amacını sadece tarih 

ilmine dair bilgiler kazandırmak olarak görmemeliyiz. Tarih dersini milli, manevi ve kültürel 

değerlerin kazandırılmasında bir vasıta olarak görmeli bu istikamette eğitim öğretimi 

sürdürmeliyiz…”  

Bu görüşü destekleyen öğretmen R ise “ …tarih dersi hedef ve amaçlar yönünden değer 

eğitimine katkı sağlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarih derslerinin amaçları arasında; hoşgörü, 

barış, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin öneminin öğrencilere 

kavratılması ve bu değerlerin öğrenciler tarafından kazanılması amaçlanır. Bu sebeple tarih dersi değer 

eğitiminde önemli bir yere sahiptir.” Bu verilerden öğretmenlerin tarih derslerinin, hedef,  amaçlar 

yönünden ve tarih derslerinin içinde bulundurduğu zengin konular ile değer eğitimine katkı sağladığını 

düşündükleri anlaşılmaktır.  

4.2. Ders Kitaplarının Değer Eğitimine Uygunluğu Hakkındaki Görüşler  

Toplumda istenilen değerlerin öğrencilere kazandırılmasında tarih ders kitapları önemli bir 

işleve sahiptir. Toplumu bir arada tutan en önemli faktörlerin başında değerlerin geldiği 

düşünüldüğünde bireylerin gelişiminde değerlerin ne kadar önemli olduğu görülecektir. Değerlerin 

aktarılmasında ve öğrencilerin doğru ile yanlışı ayırıp kendi değerlerini oluşturmada ders kitaplarına 

önemli görevler düşmektedir (Aslan, Okumuş ve Koçoğlu, 2015).  Bu bağlamda, tarih ders kitapları 

değer eğitimine uygun olarak hazırlandığı zaman, bu alana katkı yapabileceği açıkça görülecektir. Bu 

konuyla ilgili olarak sorulan sorunun cevapları incelendiğinde öğretmenlerin tamamı, tarih ders 

kitaplarının değerler eğitimi yönünden eksik olduğunu belirtmiştir. Tarih ders kitaplarının değer 

eğitimi yönünden eksik olduğunu belirten öğretmenlerden bazılarının görüşleri şöyledir; 

S öğretmen “… Tarih ders kitaplarının bu haliyle değer eğitimine katkı yapabileceğini 

düşünmüyorum. Çünkü kitaplar genel tarih bilgisiyle dolu” 
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Bu görüşü destekleyen bir diğer öğretmen N ise “… Tarih ders kitaplarının öğrencilere değer 

kazandırma boyutunu zayıf görüyorum. Değer kazandırma boyutunda tarih konular eksik hazırlanmış. 

Öğrencilere her ünite içerisinde en az bir değer kazandıracak şekilde ders kitabının gözden geçirilmesi 

gerekmektedir”. 

Bir diğer öğretmen K ise “… Tarih dersinin genel amaçlarına baktığımızda değer eğitimine 

vurgu yapılmış olmasına rağmen, ders kitaplarının değer eğitimi konusunda eksik olduğu 

görüşündeyim. Ders kitaplarında öğrencilere kazandırılacak değerler çok az”.  Bu verilerden 

öğretmenlerin tarih ders kitaplarının değer eğitimine katkı yapabilecek bir yapıda olmadığını 

düşündükleri anlaşılmaktadır.  

4.3. Tarih Ders Kitaplarında Değer Eğitimiyle İlgili Bulunması Gereken Konular  

Öğrencinin sosyal hayattaki yerini ve görevlerini bilmesi, doğru olan davranışların ne olduğunu 

kavraması ve doğru olduğunu düşündüğü kavramları davranışa dönüştürmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla eğitim sisteminin diğer tüm birimleri gibi ders kitaplarının içeriğinin de değerler eğitimi 

sistemine uygun olması gerekmektedir (Koç, 2007). Bu bağlamda mülakatın üçüncü sorusunda 

öğretmenlere, tarih ders kitaplarında değer eğitimiyle ilgili bulunması gereken konular nelerdir, sorusu 

sorulmuştur. Bu konuyla ilgili sorulan soruya tarih öğretmenlerinin verdikleri cevaplar incelendiği 

zaman, öğretmenlerin farklı konular önerdikleri görülmektedir. Tarih ders kitaplarında değer 

eğitimiyle ilgili bulunması gereken konular hakkında öğretmenlerin bazılarının görüşleri şöyledir; 

T öğretmen “… Tarih ders kitaplarında değerlerimizi öğreniyoruz adında bir ünite hazırlanarak 

öğrencilere ulusal ve evrensel değerleri öğretebiliriz diye düşünüyorum. Bağımsızlık, hoşgörü, 

tolerans, barış, tarihsel mirasa duyarlılık, Türk büyüklerine saygı, dayanışma, vatanseverlik, sevgi, 

saygı, milli, bilinç ve yardımseverlik gibi değerler ünite içerisinde hazırlanmış tarihsel konular ile 

öğrencilere öğretilebilir diye düşünmekteyim.”  

Bir diğer öğretmen U ise “… Tarih ders kitaplarında değer eğitiminin yeterince 

vurgulanmadığını düşünmekteyim. Tarih ders kitaplarında değer eğitimine uygun olarak milli 

kahramanlarımızla ilgili biyografik anılar ve hikâyeler konularak öğrencilerimize milli bilinç ve vatan 

sevgisi kazandırılabilir diye düşünmekteyim.” Benzer bir ifade kullanan C öğretmen “… Tarih ders 

kitaplarında İstiklal Harbi dönemi anlatılırken bu dönemle ilgili değer eğitimine katkı sağlayacak 

resimler, hikâyeler, şarkılar ve şiirler konularak öğrencide bağımsızlık, dayanışma, sorumluluk, 

vatanseverlik, yardım severlik, tarihsel miras, toplumsal sorumluluk, milli bilinç ve Türk büyüklerine 

saygı gibi değerler öğretilebilir.”  

Öğretmen K ise “… Tarih ders kitaplarında soğuk bir ifade ve üslupla sadece öğretilmesi 

gereken konuları aktarmak yerine, konunun esasını verip öğrencinin tarihteki örnek alınacak ilim, 

fikir, devlet adamlarını tanımalarını sağlayacak şekilde çarpıcı anekdot ve olaylara tarih ders 
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kitaplarında yer verilmelidir. Tarih ders kitapları aracılığıyla öğrenciye kazandırmak istediğimiz 

evrensel ve ulusal değerlerin kalıcı olabilmesi için öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının 

uygulanması gerekmektedir. Tarih ders kitaplarında değer eğitimine yönelik empati etkinlikleri, drama 

ve öykü tahlilleri, değerlere dayalı çalışma yaprağı etkinlikleri hazırlanmalıdır diye düşünmekteyim.” 

Bu verilerden anlaşılacağı üzere çalışmaya katılan tarih öğretmenleri daha ziyade ders kitaplarında 

değerlerin öğretilmesine yönelik konuların ön plana çıkarılmasını istemektedir. Buna ilaveten 

bulgulardan çıkan bir diğer önemli sonuç ise ders kitaplarında değer eğitimine yönelik yeterli 

etkinliğin bulanmadığıdır.  

4.4. Tarih Ders Kitaplarında Yaşanan Problemler  

Ders kitapları gerek öğretmenler ve gerekse de öğrenciler için önemli bir materyaldir. 

Çalışmaya katılan tarih öğretmenlerinden, tarih ders kitaplarında karşılaştıkları problemler hakkında 

görüşleri istenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı, tarih ders kitaplarında problem 

yaşadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin tarih ders kitaplarında yaşadıkları problemler hakkındaki 

görüşleri şöyledir; 

Öğretmen M “Ben tarih ders kitaplarını değer eğitimine uygunluk yönünden değerlendirdiğimde 

tarih ders kitaplarının değer eğitimine uygun hazırlanmadığını açıkça söyleyebilirim. Tarih dersi 

öğretim programı incelendiğinde, programın genel amaçlarında yer alan değerlerin ders kitaplarına 

yansıtılmadığı açıkça görülmektedir. Ders kitapları hazırlanırken öğrenciye değer kazandırmada zayıf 

olduğu görülmektedir. 

Bir diğer öğretmen L ise “ … Aslında en büyük sorun tarih ders kitaplarından kaynaklanıyor. 

Bazı konuların yoğun tutulması ve gereksiz konuların ders kitabına eklenmiş olması, kitabın hacminin 

büyümesine neden oluyor. Verilmek istenen konular açıkça belirtilmediğinden öğrencinin kitabın 

hacminden gözü korkuyor ve öğrencinin dersten soğumasına yol açıyor.”  

Araştırmaya katılan K öğretmen ise “… Tarih ders kitaplarının dil ve üslup yönünden sıkıntılı 

olduğunu belirtmiştir. Kitaplardaki anlatım dilinin bazen yeterince açık olmadığı ve öğrencilerin 

konuyu anlamasını zorlaştırdığını ifade etmiştir.” Tarih ders kitaplarının görsellik yönünden eksik 

olduğunu belirten H öğretmen ise “… Tarih ders kitaplarında yaşanan bir diğer problemde kitapların 

ilgi çekiciliğinin yeterli olmamasıdır. Görseller konuyu net olarak ifade edecek şekilde olmuyor ve 

bazen de görseller konulara uygun hazırlanmıyor. Görsellerin yetersizliği öğrencilerin kitaplara karşı 

ilgisini azaltıyor.” Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere tarih öğretmenlerinin tarih ders kitaplarındaki 

gördükleri en önemli problemler; tarih derslerinin genel amaçlarında yer alan değerlerin kitaplarda 

yeterince yer almaması, kitaplarda fazla ve gereksiz bilginin oluşu, kitaplardaki dilin açık olmaması ve 

kitaplardaki görsellerin eksikliğidir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Tarih öğretmenlerinin tarih ders kitaplarının değer eğitimindeki yeri hakkında görüşlerinin 

alındığı bu çalışmada, tarih öğretmenleri tarih derslerinin değer eğitimine önemli katkısının olduğunu 

belirtmişlerdir. Tarih dersleri sadece bilgi ve becerilerin öğrencilere aktarıldığı bir ders olarak 

görülmemelidir. Günümüzde tarih dersleri toplumsal kaynaşmayı sağlamada, kültürel kimliğin 

kazanılmasında ve istenilen değerlerin öğrencilere kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır 

(Mutluer, 2015). Araştırma bulguları incelendiğinde tarih öğretmenlerinin çoğu tarih derslerinin içinde 

bulundurduğu zengin konular, hedef ve amaçlar yönünden değer eğitimine katkı sağlayan bir ders 

olduğunu ifade etmiştir. 

Tarih ders kitabından beklenen önemli özelliklerden biri de değer eğitimine katkı sağlamasıdır. 

Bir bilim olarak tarih dersine bilgi aktarımının yanı sıra değer öğretme vazifesi de yüklenmiştir 

(Yediyıldız, 2003). Araştırma bulgularına göre, tarih öğretmenlerinin tamamı tarih ders kitaplarının 

değerler eğitimi yönünden eksik olduğunu belirtmiştir. Araştırma bulgularından tarih öğretmenleri 

tarih ders kitaplarının içeriğinin fazla olduğu ve konu bütünlüğünün olmadığını düşündükleri 

görülmektedir. Keskin (2015) tarafından yapılan çalışmada da tarih ders kitaplarının değer eğitimini 

destekleme yönünden eksik olduğu belirtilmiştir.  Aslan, Okumuş ve Koçyiğit (2015) tarafından tarih 

ders kitapları üzerine yapılan benzer bir çalışmada da tarih ders kitaplarında yardımseverlik, dürüstlük, 

adalet, uyum, güven, eşitlik gibi değerlerin yeterli düzeyde tarih ders kitaplarında yer almadığı tespit 

edilmiş ve tarih ders kitaplarının değer eğitimine katkı yönünden geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Tarih ders kitaplarının değer eğitimine katkı yapabilmesi için, bu kitapların değer eğitimini 

geliştirecek yapıda olması gerekmektedir. Araştırma bulgularına göre, tarih öğretmenleri tarih ders 

kitaplarında değer eğitimine yönelik ünite hazırlanması gerektiğini, tarih ders kitaplarında üslubun 

geliştirilmesini ve tarih ders kitaplarında değer eğitimini destekleyecek hikâyelere yer verilmesi 

gerekliliğini belirtmişlerdir. Tarih ders kitabına seçilecek olan metinlerin öğrencilere değerleri 

aktaracak özelliklere sahip olması gerekmektedir. Tarih öğretmenlerinin ders kitaplarının değer 

eğitimine yönelik geliştirilmesi gerektiğini belirtmesi olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

Çünkü tarih ders kitaplarında değer eğitimine yönelik ne kadar çok farklı konuya yer verilirse 

öğrencilerin tarih derslerinde değerleri öğrenmesi kolaylaşabilir.  

Tarih ders kitapları hazırlanırken öğrencinin ilgi ve dikkatini canlı tutacak nitelikte 

hazırlanmalıdır (Köymen, 2003). Araştırma bulgularına göre, tarih öğretmenlerinin tamamı tarih ders 

kitaplarında değer eğitiminde problem yaşadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin çoğu tarih ders 

kitaplarında konuların yoğun olduğunu, ders kitaplarının dil ve üslup yönünden sıkıntılı olduğunu ve 

tarih ders kitaplarının görsel materyal yönünden eksik olduğunu belirtmiştir. Cemaloğlu (2003) ve 

Hali (2014) yaptıkları çalışmada da tarih ders kitaplarının içerik ve biçim açısından öğrencilerin 
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beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermemesini, kitaplarda öğrencilerin seviyesine ve algılama düzeyine 

uygun olmayan ifadelerin yer almasını ve görsel materyallerin kitaplarda yeterince yer almamasını 

tarih ders kitaplarında karşılaşılan önemli sorunlar olarak belirtmişleridir. Tarih öğretmenlerinin 

soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde tarih ders kitaplarında değerler eğitimini zorlaştıran etmenler 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir; 

 Tarih ders kitapları değer eğitimine katkı sağlayabilecek şekilde hazırlanmalıdır.  

 Tarih ders kitapları gerek içerik gerekse üslup yönünden gözden geçirilmelidir.  

 Tarih ders kitaplarında değer eğitimini geliştirici konulara daha fazla yer verilmelidir.  

 Tarih öğretmenlerine tarih derslerinin değer eğitimini nasıl destekleyebileceği konusunda 

hizmet içi eğitim verilmelidir.  
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ÖZET 

AMAÇ 

 Günümüzde yaşanan çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, ormansızlaşma gibi  birçok çevre 

sorununun ana kaynağını sürdürülebilir gelişmeyi temel almayan, çevreye duyarlı olmayan üretim ve 

tüketim tarzının oluşturduğu kabul edilmektedir. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama 

yeteneklerini tehlikeye atmaksızın bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlanan 

sürdürülebilir kalkınma anlayışı uzun vadeli bir bakış açısına sahiptir. Sürdürülebilir kalkınmanın 

etkin bir şekilde uygulanabilmesinde ise bireylerin güçlü çevresel tutum ve davranışa sahip olması 

kilit önemdedir. Bu kapsamda çalışma ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında geleceğin 

mimarları olan üniversite öğrencilerinin çevresel tutum ve davranışları, bunlara etki eden faktörlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci, Gördes ve Saruhanlı Meslek Yüksekokullarında öğrenim 

görenlerden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 336 öğrenciye anket uygulanmıştır.  
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BULGULAR 

Araştırmada, öğrencilerin orta düzeyde bir çevresel tutuma ve çevresel algıya sahip iken zayıf bir 

çevreci davranışa sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarında; cinsiyet 

ve yaşa göre anlamlı bir farklılık bulunurken medeni durum, iş durumu, anne-baba eğitim düzeyi, en 

uzun süre yaşanılan yerleşim birimi, ekonomik durum, öğrenim görülen sınıf ve bölüme göre anlamlı 

bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.  

Öğrencilerin çevresel algılarında ise; cinsiyete, iş durumuna ve baba eğitim düzeyine göre 

anlamlı bir farklılık bulunurken yaş, medeni durum, anne eğitim düzeyi, en uzun süre yaşanılan 

yerleşim birimi, ekonomik durum, öğrenim görülen sınıf ve bölüme göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

bulunmuştur.  

SONUÇ 

 Elde edilen sonuçlar ışığında; öğrencilerin daha güçlü bir çevresel tutuma ve davranışa sahip 

olmalarını sağlamak için çevre ve sürdürülebilirlik konularının müfredata konulması ile bu 

konulardaki faaliyetlerin arttırılması ve çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimler: Sürdürülebilirlik, çevresel tutum ve davranış, çevresel duyarlılık. 

 

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES 

AND BEHAVIORS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS WITHIN THE SCOPE 

OF SUSTAINABILITY 

ABSTRACT 

AIM 

It is accepted that the main source of many environmental problems such as environmental pollution, 

global climate change and deforestation, which are nowadays, is the non-environmentally sensitive 

production and consumption style which is not based on sustainable development. The concept of 

sustainable development, defined as meets today's needs without jeopardizing the ability of future 

generations to meet their needs, has a long-term perspective. In order to implement sustainable 

development effectively, it is important that individuals have strong environmental attitudes and 

behavior. In this context, it is aimed to determine the environmental attitudes and behaviours of 

university students who are architects of the future in order to ensure sustainable development the 

factors affecting them.  
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METHOD 

 A research was carried out by a questionnaire of 336 students from Demirci, Gördes and Saruhanli 

Vocational School, which were chosen from Manisa Celal Bayar University with an easy sampling 

method.  

FINDINGS 

In this study, it was determined that the students had a moderate environmental attitude and 

environmental perception while they had a weak environmental attitude. In the students' attitudes 

towards the environment; sex, and age, it was determined that there was not a significant difference 

according to marital status, employment status, parental education level, longest living place, 

economic status, education class and division. 

In the environmental perceptions of the students; sex, occupational status and father education 

level, it was found that there was not a significant difference according to age, marital status, mother 

education level, longest living place, economic situation, education class and division. 

CONCLUSION 

 In the light of the results obtained, to ensure that students have a stronger environmental attitude and 

behavior, the environmental and sustainability issues need to be included in the curriculum and the 

activities of these issues need to be increased and the studies should be supported. 

Keywords: Sustainability, environmental attitude and behavior, environmental sensitivity. 

 

GİRİŞ 

Küresel iklim değişikliği, çölleşme, erozyon, ormansızlaşma, kasırgalar, çevre kirliliği gibi 

birçok ekolojik sorunun yıllar itibariyle artış göstermesi ve insanlık tarafından daha fazla hissedilir 

oluşu; insanın çevreye karşı olan tutum ve davranışının öneminin vurgulanmasını arttırmıştır. Gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini riske atmaksızın bugünün gereksinimlerini 

karşılayan sürdürülebilir gelişme/kalkınma anlayışını benimsemenin önemine olan vurgu ön plana 

çıkmıştır. Sürdürülebilirlik, toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, çevre ve insan kaynaklarının 

tamamının ileriyi düşünerek ölçülü bir şekilde kullanılmasını sağlayan ve buna saygı duyarak sosyal 

bir bakış açısı oluşturan katılımcı bir süreçtir (Gladwin vd., 1995) şeklinde tanımlanmaktadır. 

Sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilebilmesi ve kalıcı bir nitelikte olması için çevresel, ekonomik 

ve sosyal olmak üzere üç temel bileşen ortaya konmuştur. Bu bileşenlerden çevresel (ekolojik) 

sürdürülebilirlik diğer sürdürülebilirliklerin sağlanmasında temel unsur olarak kabul edilmiştir. 

Sürdürülebilir bir yaşamın sağlanabilmesi ekosistemin sunduğu doğal kaynakların (su, gıda, temiz 

hava vb.) sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Bu gerçekler ve sorunlar karşısında ülkeler sürdürülebilir 
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gelişmeyi gündemlerinde ön plana çıkarmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, Türkiye’de sürdürülebilir 

kalkınmayı benimsemiş ve 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı sürdürülebilirliği 

merkeze alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Söz konusu planda kısıtlı ve tükenebilir nitelikteki doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak için toplumun çevre bilincinin ve duyarlılığın 

arttırılması amaç edinilmiştir. İnsanların çevreye karşı tutum ve davranışlarının bu denli önem 

kazandığı koşullar çerçevesinde; geleceği şekillendirecek olan üniversite öğrencilerinin çevresel tutum 

ve davranışları, bunlara etki eden faktörler ile çevre konularındaki görüşlerini belirlemek amacıyla bu 

araştırma gerçekleştirilmiştir. 

1. YÖNTEM 

Araştırma incelenen veri türüne göre nicel bir nitelik taşımaktadır ve veri toplama yöntemi 

olarak anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma kapsamında mevcut durumu saptamak ve ortaya 

sunmak amacıyla tanımlayıcı, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ise nedensellik 

araştırmaları yapılmıştır. Araştırma kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde öğrenim 

görmekte olan 373 meslek yüksekokulu öğrencisi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma dahilinde oluşturulan ölçeklerin güvenirliliğini saptamak amacıyla Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısıları hesaplanmış ve yeterli güvenirliliğe sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını sınamak amacıyla ölçeklerin 

çarpıklık (skewness) katsayısı hesaplanmıştır ve kabul edilebilir değerler aralığında, normal bir 

dağılıma sahip olduğu saptanmıştır. Ölçeklerin homojenliğini sınamak amacıyla ise Levene testi 

uygulanmış ve homojen bir yapıda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra ise ilgili ölçekler için 

faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. 

2. BULGULAR 

Çalışma kapsamında incelenen veriler doğrultusunda, çalışmaya katılan 336 öğrencinin 

%59,2’sinin kadın, %40,8’inin erkek olduğu; %63,4’ü 17-20 yaş, %25,6’sı 21-24 ve %11’i 25 ve üzeri 

yaş aralığında olduğu; %34,2’si büyükşehirde, %24,4’ü ilçede, %18,5’inin ilde yaşadığı; %72,6’sının 

hane halkı sayısı 4-6 aralığında, %19,9’unun hane halkı sayısının ise 1-3 aralığında olduğu; 

%44,3’ünün aylık hane halkı gelirlerinin 1500 TL ve altında, %38,7’sinin 1501-3000 TL aralığında 

olduğu; %97,9’u öğrenci, %2,1’i özel veya kamu çalışanı olduğu; annelerinin eğitim düzeyleri 

incelendiğinde %50’sinin ilkokul mezunu, %21,7’sinin ortaokul mezunu, %14,3’nün lise ve üzeri 

mezuniyete sahip olduğu, %14’ünün ise okur-yazar olmadığı; babalarının eğitim düzeyleri 

incelendiğinde, %39,9’unun ilkokul, %26,5’inin ortaokul, %28’inin ise lise ve üzeri mezuniyete sahip 

olduğu ve %5,6’sının okur-yazar olmadığı tespit edilmiştir.  

Katılımcıların Çevresel Tutum Ölçeğine verdikleri yanıtlar çerçevesinde çevresel tutum 

kapsamındaki puan ortalamasının 3,47 olduğu saptanmıştır. Çevreci Davranışlar Ölçeğinin puan 
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ortalamasının ise 1,82 ile düşük bir seviyede kaldığı gözlemlenmiştir. Çevresel Algı Ölçeğine ait 

cevapların puan ortalaması 3,41 seviyesindedir.  

Araştırma hipotezleri kapsamında; öğrencilerin demografik özellikleri ile çevresel tutumları ve 

çevresel algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığı saptanmaya 

çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; 

 Öğrencilerin cinsiyetleri ile çevresel tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış, 

kadınların çevresel tutum puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

 Öğrencilerin yaşları ile çevresel tutumları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. 17-20 ile 

25 ve üzeri yaş grupları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, 21-24 yaş grubunun ise diğer gruplar 

ile anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

 Öğrencilerin medeni durumu, iş durumu, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, en uzun 

süre yaşadığı yerleşim birimi, aylık hane halkı gelir düzeyi, öğrenim gördüğü bölüm ve öğrenim 

gördüğü sınıf ile çevresel tutumları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

o Öğrencilerin cinsiyetleri ile çevresel algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış, 

kadınların çevresel algı puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

o Öğrencilerin iş durumu ile çevresel algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış, 

öğrenci olma ve kamu sektöründe çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, özel 

sektörde çalışma grubunun ise diğer gruplar ile anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

o Öğrencilerin baba eğitim durumu ile çevresel algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

saptanmış, okur yazar değil ile ortaokul mezunu grupları ve okur yazar değil ile lise ve üzeri mezunu 

grupları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır. İlkokul mezunu ile diğer gruplar arasında 

ise anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 

o Öğrencilerin yaş, medeni durum, anne eğitim düzeyi, en uzun yaşanılan yerleşim birimi, hane 

halkı aylık gelir düzeyi, öğrenim gördüğü bölüm ve öğrenim gördüğü sınıf ile çevresel algıları 

arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

3. TARTIŞMA 

Araştırma dahilindeki katılımcıların Çevresel Tutum Ölçeği kapsamında değerlendirilen çevre 

tutumlarının 3,47’lik bir puan ortalaması ile orta düzeyden yüksekte seyreden bir görünümde olduğu 

tespit edilmiştir. Katılımcıların çevreci davranış düzeyleri incelendiği vakit ise; ortalamanın 1,82 gibi 

düşük bir seviyede kaldığı gözlenmiş ve ortalama skorun üzerinde bulunan çevresel tutumun, 

davranışa dönüşemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Çevresel Algı Ölçeği kapsamında ortaya konulan 3,41 

seviyesindeki algı düzeyinin ise ortalama ile yüksek seviye arasında konumlandığını görmekteyiz. Bu 

durum bizi, katılımcıların çevre konusunda yüksek bir düzeyde algı sahibi oldukları fakat bu bilinci 

davranışa yeterli düzeyde dönüştüremedikleri sonucuna ulaştırmaktadır. 
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Katılımcıların demografik özellikleri bakımından çevresel tutum ve çevresel algılarının 

farklılıklar gösterip göstermediğine dair gerçekleştirilen çalışmada ise bazı özelliklerin gruplar 

arasında anlamlı farklılar yarattığı bulgularına rastlanmıştır. Cinsiyetin hem çevresel tutum hem de 

çevresel algıların farklılaşması üzerinde etkileri görülmüştür. Bu sonuçlar, literatürdeki çalışmalarda 

ulaşılan bulgularla benzer nitelikte bir neticeye ulaşılmıştır (Kollmuss ve Agyeman 2002; Yücel vd., 

2006; Şenyurt vd., 2011). Yaş grubunun ise çevresel tutum üzerinde anlamlı farklılıklar yarattığı 

gözlenmiştir. Geçmişteki benzer çalışmalarda (Straughan ve Roberts, 1999; Yücel ve diğerleri, 2006) 

bu duruma yakın olarak, gençlerin yaşlı bireylere oranla daha yüksek seviyede çevresel tutuma sahip 

olduğu bulgularına ulaşmıştır; fakat bu çalışma kapsamında aynı yorumun yapılabilmesi çalışma 

dahilinde yaşlı bireylerin bulunmamasından ötürü mümkün değildir.  

Katılımcıların iş durumunun ise çevresel algıları konusunda anlamlı farklılık yarattığı 

gözlenmiştir; bu durum yaş olgusu ile birlikte ele alınarak da değerlendirilebilir, kamu çalışanı 

katılımcıların yaş seviyesi bakımından daha yüksek olabileceği göz önünde bulundurularak çevresel 

algı bakımından farklılık göstermesi normal karşılanabilir bir durumdur. Katılımcıların babalarının 

eğitim seviyesi ise yine çevresel algılarının farklılaşmasına neden olmuş bir diğer unsurdur. Diğer 

demografik özellikler ise çalışma kapsamında hem çevresel tutum hem de çevresel algı bakımından 

anlamlı farklılık sonuçları vermemiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma neticesinde ön plana çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri çevresel algının yeterli bir 

düzeyde davranışa dönüştürülemediği faktörüdür. Bu konuda özellikle eğitim alanında düzenlemeler 

yapılarak, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temalı dersler müfredata konularak bireylerin en küçük 

yaşlardan itibaren bu bilinçle yetişmeleri gerekliliği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra karşı karşıya 

olunan tehlikelerin boyutları aktarılmalı, çevre ve sürdürülebilirlik kapsamındaki projeler ve faaliyetler 

desteklenmelidir. 
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SERMAYE YAPISI KARARLARININ FİRMA KARLILIK ORANLARI 

ÜZERİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 

Doç. Dr. Füsun Küçükbay1  Begüm Güler2 

1- Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü 
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Yüksek Lisans öğrencisi 

ÖZET 

İşletmelerin varlıklarının finansmanını sağlarken hangi finansal kaynakları seçecekleri 

işletmelerin risk ve karlılıklarını çok büyük ölçüde etkilemektedir. İşletmeler sermaye yapısı 

kararlarını verirken çok farklı seçenekler arasından işletmenin piyasa değerini en yükseğe taşıyacak 

seçeneği tercih edebilmesi çok önemlidir.  

Literatürde sermaye yapısı kararlarının işletmelerin karlılığı üzerinde bir etkisinin olduğu 

yönünde birçok çalışma mevcuttur. Ancak yapılan araştırmalarda sermaye yapısının firma karlılığı 

üzerindeki etkisinin olup olmadığı ile ilgili çeşitli sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışmanın başlangıcını 

da bu literatürdeki farklılıklar oluşturmaktadır. ‘Sermaye yapısındaki farklılıklar işletmelerin 

karlılığını etkileyebilir mi?’ sorusu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, işletmelerin sermaye yapısı kararlarının işletmenin karlılık oranlarını etkileyip 

etkilemediği, eğer etkiliyorsa nasıl etkilediği incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın yöntemi olarak 

panel veri analizi seçilmiştir. Panel veri analizinde; aktif karlılığı bağımlı değişken olarak seçilmiştir. 

Bağımsız değişkenler olarak uzun vadeli yabancı kaynak/toplam aktifler, toplam borç/Toplam aktif 

oranları kullanılmıştır. Kontrol değişkeni olarak işletme büyüklüğü seçilmiştir.  Çalışmanın uygulama 

kısmında Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık işletmelerin 2013-2017 dönemine ait finansal oranlar 

kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye yapısı kararları, Karlılık, Panel Veri Analizi. 

  

THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE DECISIONS ON THE PROFITABILTY 

RATIOS OF COMPANIES: PANEL DATA ANALYSIS 

ABSTRACT 

The financial sources that businesses choose to finance their assets have a huge impact on the 

risks and profitability of their businesses. It is important for the firms to choose the best option for 

capital structure in order to maximize the market price of their company.  
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In the previous studies it has been realized that the decisions about the capital structure have an 

impact on company's profitability. However, this result is not the same in all studies.  The beginning 

point of this study is the different results revealed in the literature. The question "Can the differences 

in capital structure affect the profitability of the companies ?" forms the basis of this study. 

In this study, it is examined that if the capital structure decisions affect the firms’ profitability 

and if it affects then  how the capital structure decisions of the companies affect the profitability ratios 

of the business. Panel data analysis is chosen as the method of this study. One dependent variable is 

selected ; Return on assets (ROA). Long-term liabilities / total assets and total debt / total assets ratios 

are used as independent variables. The size of the company is selected as the control variable. In the 

application part of the study, the financial ratios of publicly held companies operating in Turkey are 

used. The observation period is 2013-2017. 

Keywords: Capital structure decisions, profitability, Panel Data Analysis. 

 

GİRİŞ 

İşletmelerin finansal anlamda almaları gereken önemli kararlardan biri de sermaye yapısı 

kararıdır. Günümüzde finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar artmakta ve işletmeler bu finansman 

sağlayıcılarından en iyi olanı bulmak zorundadırlar. Sermaye yapısı ile ilgili alınan yanlış kararlar 

sonucu işletmelerin devamlılığı tehlikeye girebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında işletmenin hangi 

oranda hangi finansman seçeneğini kullanacağı önemli hale gelmektedir.  

 Sermaye yapısı bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan borç ve öz 

kaynaklarının birleşimidir. Sermaye yapısında yaratılan değişimler sonucu işletme sermaye maliyetini 

etkileyerek, işletmenin değerinde ve finansal performansında farklılıklar yaratılabilmektedir. Alınan 

sermaye yapısı kararları ile ‘sermaye maliyeti ’de değişecektir. Sermaye maliyetinin düşmesi de 

işletmelerin değerlerinin artışına pozitif etki yaratacaktır. Optimal bir sermaye yapısı yaratılması, nakit 

sıkıntısı, finansman riski gibi durumlar ile karşı karşıya kalmadan maliyetlerini düşürerek işletme 

piyasa değerinin en yükseğe çıkarılması için çok önemlidir. Literatürde yapılan çalışmalar kendi 

içerisinde farklılık göstermekte olup, sektörel ve ülkeler bazında farklı sonuçlar bulunmuştur. Bu 

nedenle sermaye yapısı kararlarının etkisi hala literatürde bir tartışma konusudur. Bu çalışmada 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin sermaye yapısı kararlarının işletme karını nasıl etkilediği 

bulunmaya çalışılacaktır.  

1. YÖNTEM  

Çalışmada firmaların sermaye yapısının firma karlılığına etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi Borsa İstanbul da işlem gören halka açık işletmelerden oluşmuştur. Çalışma 
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dönemi 2013-2017 olarak seçilmiştir. Bu dönemde toplam 235 firma çalışmanın örneklemini 

oluşturmuştur.  

Çalışma da firmalara ait veriler veri setinin yatay kesitini, 2013-2017 dönemi ise veri setinin 

zaman kesitini oluşturmaktadır. Panel veri analizinin zaman serisi analizi ve yatay kesit analizini aynı 

anda analiz etmeye imkan sağlaması nedeni ile çalışmada panel veri analizi yönteminin kullanılması 

tercih edilmiştir. Çalışmada, kesintisiz veriye sahip firmaların çalışmaya dahil edilmesi ile birlikte 

dengeli panel veri analizi kullanılmıştır. 

Çalışmada ilk olarak veri setinin panel veri analizine uygunluğunu test etmek amacı ile 

havuzlanmış regresyon modelleri için yapılan F testi yapılmıştır. H0, hipotezi,  ‘veri seti havuzlanmış 

regresyon modeline uygundur’ ve H1 hipotezi ise ‘veri seti panel regresyon modeline uygundur’ u 

ifade etmektedir. Havuzlanmış regresyon modelleri için yapılan F testinin sonucunda F testi için 

serbestlik derecesi 3,937 olasılık değeri is 0,0000 çıkmıştır.  

F testinin sonucunda p değeri 0,0000 çıkmıştır. Bu sonuç ile %99 anlamlılık düzeyinde ‘veri seti 

havuzlanmış regresyon modeline uygundur’ olan H0 hipotezi ret edilmiştir. ‘Veri seti panel regresyon 

modeline uygundur’ olan H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada panel regresyon modelleri Stata 14 paket programı kullanılarak incelenmiştir.  Bu 

çerçevede sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisini tahmin edebilmek için aşağıdaki model 

kullanılmıştır. Tablo 1’de model de kullanılan değişkenler gösterilmiştir. 

ROAit=βi+β1debtit+ β2 longtermit+ β3sizeit+uit   (1) 

i= i: 1,…… N ye kadar firmaları ifade eder (yatay kesit)  

t= 1,….,T olmak üzere zaman dönemini ifade eder (dikey kesit) 
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Tablo 1: Modelde Kullanılan Değişkenlerin Açıklaması 

  Kısaltma Değişken Açıklama 

1 Bağımlı Değişken ROA Aktif Karlılığı Net Kar/Toplam Aktif 

2 
Bağımsız Değişken 

Debt 
Toplam Borcun Toplam 

Aktifler İçindeki Payı 
Toplam Yabancı Kaynak/Toplam Aktif 

3 

Bağımsız Değişken 

Longterm 

Uzun Vadeli Borçların 

Toplam Aktifler İçindeki 

Payı 

Toplam Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynak/Toplam Aktif 

4 Kontrol Değişkeni Size Firma Büyüklüğü Toplam Aktiflerin logaritması 

Çalışma da sermaye yapısının firma karlılığına etkisi ölçmek amacı ile 2 bağımsız değişken, 1 

kontrol değişkeni ve bir bağımlı değişken kullanılmıştır. Firma karlılığını ölçmek amacı ile aktif 

karlılığı bağımlı değişken olarak seçilmiştir. Bağımsız değişkenler toplam borç oranı ve uzun vadeli 

yabancı kaynak (UVYK) oranlarından, kontrol değişkeni firma büyüklüğü değişkeninden 

oluşmaktadır.  

2. BULGULAR 

Panel veri analizinde, en fazla kullanılan tahmin modelleri sabit etkiler modeli ve tesadüfi 

etkiler modelleridir. Bu iki model panel veri setindeki yatay kesitler arası farklılıklar ya da 

zaman içinde oluşan değişiklikler,  regresyon modelinin katsayılarında fark yaratıp 

yaratmadığına bağlı olarak seçilmektedir. Tesadüfi etkiler modeli ve sabit etkiler modelleri arasında 

hangisi veri setine daha uygun olduğunu belirlemek için en fazla kullanılan test Hausman test 

istatistiğidir.  Tablo 2’de Hausman test istatistiği sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 2. Hausman Test İstatistiği Sonuçları   

 

Hausman test istatistiği ile sıfır hipotezi model tesadüfi etkiler tahmincisinin geçerli olduğunu 

H1 hipotezi ise sabit etkiler tahmincisinin geçerli olduğunu ifade etmektedir. Tablo 2’de Hausman test 

istatistiğine ait olasılık değeri 0.0141 çıkmıştır.  Bu nedenle %95 güven aralığında çalışmada 

kullanılan model için sabit etkiler tahmincisinin kullanılmasının daha uygun olduğu bulunmuştur. 

Tablo 3’te modele ait tahmin sonuçları görülmektedir. 

Tablo 3: Model İçin Sabit Etkiler Modelleri Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: AK 

  Katsayı t-değeri p-değeri 

Sabit -0.1469684 -2.28 0.023 

Debt -0.067787 -3.22 0.001 

Longterm  0.0029198  0.10 0.923 

Size  0.0236505  3.03 0.001 

R2 =0.3774    F-istatistiği=12,25   p-değeri (F)=0.0000 

Tablo 3’te panel regresyon sonuçları görülmektedir. Sonuçlara göre borç oranı ve firma 

büyüklüğünün firma karlılığını etkilediği istatistiki olarak ispatlanmıştır. Firma karlılığı ve borç oranı  

arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Firma büyüklüğü ve firma karlılığı arasında ise pozitif bir ilişki 

tespit edilmiştir. Uzun vadeli yabancı kaynakların toplam aktif içindeki payının firma karlılığını 

etkilemesi istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. Ancak firma karlılığı ile uzun vadeli borçların payı 

arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucu bulunmuştur.  
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3. TARTIŞMA 

Çalışma da firmaların borç oranı, UVYK oranı ve firma büyüklüğü değişkenlerinin firma 

karlılığı üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda borç oranının ve firma büyüklüğünün firma karlılığını istatistiki olarak 

anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Borç oranı arttığında firma karlılığını negatif 

etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuç Shubita, Alsawalhah (2012), Hassan (2015) , Kaplan, Karadeniz 

(2016) ve Jouida (2017) ‘in yaptıkları çalışmaların sonuçları ile uyumlu çıkmıştır. Topal (2006) 

çalışmasında varlıklarını borç ile finanse eden işletmelerde borcu arttırmanın bir yere kadar öz kaynak 

karlılığını olumlu etkilerken bir yerden sonra olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. 

Çalışmada firma büyüklüğü ile firma karlılığı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.  

İskenderoğlu, Karadeniz, Atioğlu(2012)’nin yaptıkları çalışmada da büyüklük ve büyümenin karlılık 

üzerinde pozitif etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum firmaların büyüyerek ölçek 

ekonomisinden etkin bir şekilde yararlanması ile firma karlılığını arttırabileceklerini 

düşündürmektedir.  

Çalışmanın sonucunda UVYK oranı ile firma karlılığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Ancak çalışmada UVYK oranı ile firma karlılığı arasında pozitif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Gill ve diğerlerinin (2011) yaptığı çalışmada da UVYK/Toplam Varlık 

arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Firmalar toplam borçlar içinde uzun vadeli yabancı kaynak payını 

arttırmaları firma karlılığının artışı için yararlı olacaktır.  

4. SONUÇ VE ÖNERILER 

Firmaların borç ve özkaynak birleşimleri ile firmaların karlılık oranları arasında bir ilişki olup 

olmadığını araştıran birçok çalışma mevcuttur. Literatürde bu konuda yapılan çalışmaların bazıları 

sermaye yapısı kararlarının firma karlılığı üzerinde etkisi olduğunu savunurken bazı çalışmalar 

sermaye yapısı kararlarının firma karlılığı üzerinde etkisi olmadığını savunmaktadır. Bu çalışma da 

Türkiye’de faaliyet gösteren 2013-2017 yılları içinde kesintisiz veriye sahip firmalarda, sermaye 

yapısı kararlarının firma karlılığını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Bu amaçla borç oranı, UVYK 

oranı bağımsız değişkenler, firma büyüklüğü kontrol değişkeni ve aktif karlılığı bağımlı değişken 

olarak seçilmiştir. 

Çalışma sonucunda firmaların sermaye yapısı içerisindeki borç oranının firma karlılığı üzerinde 

istatistiki olarak anlamlı etkisi olduğu sonucu bulunmuştur. Firmaların borç oranı ile firma karlılığı 

arasında negatif bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Firmalarda borç oranının artması firma karlılığını 

azaltmaktadır. Bu sonucu, borç oranı artışının bir noktaya kadar karlılık oranı üzerinde olumlu etki 

sağlarken bir noktadan sonra olumsuz etkilemesi ile açıklayabiliriz. Firmaların borçluluk oranını 
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düşürmesi firma karlılığı üzerinde olumlu bir katkı sağlayabilecektir. Firma büyüklüğü ile firma 

karlılığı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum firmaların ölçek 

ekonomisinden yararlanabildiğini göstermektedir. Firmaların UVYK oranı ile firma karlılığı arasında 

olumlu bir ilişki bulunmuştur. Firmaların UVYK oranını arttırmasının firma karlılığı üzerinde olumlu 

katkısı olacaktır. 
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BİTCOİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Gizem Kılıç Akyıldız 
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 

 

ÖZET  

Teknoloji, gün geçtikçe ilerlemekte ve bildiğimiz her kavramı başkalaştırmakta, dönüştürmektedir. Bu 

kavramlardan biri de paradır. 2008 yılında yayımlanan bir makale ile dünyaya duyurulan blok-zincir 

teknolojisi ve bu teknolojinin üzerine inşa edilen bitcoin, tüm dünyada büyük ses getirmiştir. Bu 

teknolojiyi kullanarak veya geliştirerek farklı pek çok kripto-para üretilmiştir. Kripto-para alışık 

olduğumuz para kavramını da değiştirebilecek midir?  

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Kripto-para. 

 

ABSTRACT  

Technology advances day by day and transforms and transfigures every concept we know. One of 

these concepts is money. The block-chain technology which announced with an article published in 

2008, and bitcoin which built on this technology, have made great impact all over the world. Many 

different crypto-currencies have been produced by using or developing this technology. Will crypto-

money change the concept of money we are used to? 

Keywords: Bitcoin, Crypto-currencies. 

 

1. BİTCOİN NEDİR? 

1.1. Genel Olarak Bitcoin 

Bitcoin kavramı ilk defa,  2008 yılında Satoshi13 Nakamoto takma ismini kullanan kişi veya 

kişiler tarafından yayınlanan makale14 ile ortaya çıktı. Nakamoto’nun kim olduğuna dair pek çok 

spekülasyon yapılmış15 ( Sönmez, 2014, s.2), (Neagle, 2014) ancak gerçek kimliği bugüne kadar 

ortaya çıkarılamamıştır. Esasen bunun pek önemi yoktur. Çünkü Nakamoto’nun dünyaya tanıttığı ve 

işleyişini açık kaynak kodu şeklinde dünya ile paylaştığı bu sistemin işlemeye devam edebilmesi için 

merkezi bir kurum ya da kişinin varlığı gerekmemektedir. Nakamoto’nun hedefi de buydu.  

                                                           
13 Bitcoinin alt birimine de Satoshi denir. 
14 Bitcoin: A Peer-to-Peer Elektronic Cash System, Satoshi Nakamoto, www.bitcoin.org (Bitcoin:Eşitler Arası 
Elektronik Nakit Sistemi) 
15 Bunlar arasında en ilginç olanlarından biri de Satoshi Nakamoto takma adının Samsung, Toshiba, 
Nakamushi ve  Motorola şirketlerinin kısaltmalarının birleşimi olduğu iddiasıdır. 

http://www.bitcoin.org/
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Nakamoto makalesinde transfer işleminin yapacak iki tarafın birbirine güvenmemesi nedeniyle 

üçüncü bir tarafa ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu da tüm para transferlerinin merkezi bir otoriteye 

bağlı olmasını beraberinde getirmektedir. Bitcoin sistemi ise tarafların, güvenilir bir üçüncü kişiye 

ihtiyaç duymadan, doğrudan karşılıklı etkileşime geçmesine izin veren şifresel kanıta dayanır (s.1). 

Makale yayınlandıktan sonra 2009 yılında sistem işlemeye başlamıştır. O zamandan bu zamana 

uluslararası piyasalara kolay erişim, dolandırıcılık riskinin daha az olması, düşük işlem ücretleri ve 

sağladığı gizlilik sebebiyle kullanımı giderek artmaktadır. Bitcoin tamamen dijitaldir, istenirse fiziki 

olarak basılması da mümkündür. 1 Bitcoinin yüz milyonda biri 1 Satoshidir. Bitcoinler, bitcoin 

cüzdanları vasıtasıyla işleme konu olurlar. Şu anki sistemde16 (Hayes)  bitcoinlar alınabilir, satılabilir 

ve saklanabilirler17. Bitcoin cüzdanları bankacılık sistemindeki hesap numaralarına benzetilebilir18 

(Çarkacıoğlu, 2016, s.12). 

Bitcoinin güvenliği madenciler sayesinde sağlanır. Bitcoin üretimi de madenciler aracılığıyla 

yapılmaktadır. Toplam bitcoin sayısı, henüz sistem işlemeye başlamadan önce 21 milyon olarak 

belirlenmiştir.  Bu rakama da, hesaplamalara göre 2140 yılında ulaşılacağı tahmin edilmektedir.  

1.2. Bitcoinin Çalışma Prensibi 

Bitcoin, yapılan işlemlerin kontrolü için merkezi bir otorite yerine, işlemlerin herkese açık 

olduğu şeffaf bir sistemi benimsemiştir. İşlemler bloklara kaydedilir ve bloklar onaylandıktan sonra 

küresel hesap defteri denilen, isteyen herkesin ulaşabileceği hatta bilgisayarına indirip saklayabileceği 

bir bilgi havuzuna kaydedilir.  

Bitcoin sisteminde işlem yapılması, göndericinin cüzdan vasıtasıyla işlemi başlatması, mesajı, 

gizli anahtarla imzalanmış mesaj özetini ve açık anahtarını alıcıya göndermesi, alıcının imza 

doğrulaması yapması, imzayı doğruladıktan sonra işlemi ağa yayması ve  ağın işlemi içeren bloğu 

onaylaması şeklindedir. Aşağıda bu aşamalar daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Bitcoin işlemlerinde özet fonksiyonu(hash algoritims) denilen algoritmalar kullanılır. Bu 

fonksiyonlar mesajın içeriğini tek yönlü ve tamamen raslantısal olarak değiştirirler. Özetten mesajın 

aslına ulaşmak mümkün olmaz. Yani tek yönlü olarak çalışırlar.  

Dijital imza gizli ve açık anahtar şeklinde ikili sistemle çalışan şifreleme yöntemidir. Gizli 

anahtarla şifrelenen (imzalanan) mesaj sadece şifreleyenin açık anahtarıyla çözülebilir. Gönderici, 

mesajı, gizli anahtarıyla imzaladığı mesaj özetini ve açık anahtarını alıcıya gönderir. Alıcı 

göndericinin açık anahtarı ile mesaj özetini deşifre eder. Deşifre edilen imzalı mesaj özeti ile alınan 

                                                           
16 Bitcoin sisteminin sürümleri vardır. Şu anki sistem Bitcoin 1.0dır. Gelecekte Bitcoin 2.0, Bitcoin 3.0 gibi 
uygulamaların da hayata geçirilmesi bekleniyor.   
17 Daha sonra bu işlemlere faiz, tahvil ve bono gibi yenilerinin eklenmesi beklenmektedir. 
18

 Avrupa Adalet Divanı, 22 Ekim 2015 tarihli kararı 
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mesajın özeti aynıysa, göndericinin imzası doğrulanmış demektir. Bu, aynı zamanda, mesajın 

değiştirilmediğini de garanti eder.  

Dijital imza oldukça güvenlidir. Gizli anahtardan açık anahtar üretilir ancak tam tersi mümkün 

değildir. Bitcoin cüzdanları tek yönlü bir algoritmayla gizli anahtardan açık anahtar üretirler. Ayrıca 

bilinen bir bitcoin adresinden açık anahtarı ortaya çıkarmak da mümkün değildir. Görüldüğü gibi bu 

algoritmalar, güvenliğin sağlalabilmesi için tek yönlü çalışırlar. İki farklı kişinin gizli anahtarının aynı 

olma olasılığı çok düşüktür.  

Madencilerin transfer işlemlerinden blok oluşturmaları ve birbiriyle yarışmaları iş ispatı 

yöntemiyle gerçekleştirilir. İş ispatı yapması istenen bir bilgisayardan sabit bir mesaja ek mesaj 

ekleyerek özet fonksiyonu ile özetledikten sonra, elde edilen özetin rakam karşılığının zorluk 

hedefinden19 küçük olması istenir. Böylece bu bilgisayar defalarca deneme yaparak uygun ek mesajı 

bulur. Bulduktan sonra mesaj ve ek mesajı sunucuya gönderir, sunucu bunu hızlı bir şekilde kontrol 

eder. Bu şekilde iş ispatı bir bulmaca çözmeye, iş ispatının sunucu tarafından kontrolü ise çözümlü 

bulmacanın kontrolüne benzetilebilir (Çarkacıoğlu, 2016, s.27). 

Transfer yapmak isteyen kişi, bitcoin cüzdanı aracılığıyla işlemi başlatır. İşlem dijital imzalanır, 

karşı taraf imzanın doğruluğunu kontrol eder, imza doğruysa işlemi ağa yayar. İşlemler ve bloklar 

ağda paylaşılır, bir işlemi doğrulayan her uç, bunu 3 veya 4 komşu uca yayar. İşlemlerin ağda 

yayılması bu şekilde olur. Bu işlemler çok kısa süre içerisinde olur. 

İşlem ağa yayıldıktan sonra doğrulanması beklenir. Madenciler ağdaki henüz onaylanmamış 

işlemlerden bir blok yapar ve bloğu ve içerdiği şlemleri onaylarlar. İşlemi içeren blok onaylamadan, 

işlem tam olarak gerçekleşmiş sayılmaz. Bloğun onaylanması demek, küresel işlem defterine 

işlenerek, geri dönüşü olmayan bir biçimde kesinleşmesi demektir. Onaylanma ortalama olarak 10 

dakika sürer. En az 6 uçtan onaylama gelen işlem onaylandı sayılır. Çifte harcama riskini20 

(Çarkacıoğlu, 2016, s.40) minimuma indirmek için işlemin karşı tarafının en az 6 onay beklemesi 

yerinde olur.  

Madenciler işlemlerin onaylanmasını sağlayan kişilerdir. Küresel hesap defterine onaylanan bir 

bloğu ilk ekleyen madenci bitcoin ile ödüllendirilir21. Para arzı da bu hediye bitcoinlerle 

                                                           
19

 Zorluk hedefi sistemin otomatik olarak –blok üretiminin 10 dakikadan az veya çok olup olmamasına göre- 
ayarladığı bir rakamdır. Ne kadar küçük olursa, iş ispatı o kadar zorlaşır ve zaman alır. 
20

 Bitcoin sisteminde kimse sahip olmadığı bitcoinleri harcayamaz. Ancak sahip olunan bitcoinlerin çifte 
harcanma olasılığı vardır. Çifte harcama, çifte harcama atakları ve özellikle çoğunluk atağı için bkz. 
Çarkacıoğlu, s.40 vd. 
21 Bu hediyenin miktarı 50 bitcoin iken, her 210 bin blok üretiminde (yaklaşık 4 yıla tekabül etmektedir) 
yarısına düşürülecektir. Günümüzde bu hediye 12.5 bitcoin olmuştur. Madenci havuzlarındaki madencilerin 
ödül kazanma olasılıkları, bireysel olarak kazanma olasılıklarından yüksektir. Kazanılan ödül, katkı yapanlar 
arasında paylaştırılır.  
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gerçekleştirilir22. İşlemleri blok haline getirmek ve bloğu deftere işlemek aslında çok hızlı 

yapılabilecek işlemlerdir. Ancak tüm madenciler çok hızlı biçimde bunları eklemeye çalışırsa ağ 

karmaşası yaşanır. Bunu engellemek için yukarıda açıkladığımız iş ispatı yöntemi kullanılır. İş ispatı 

sayesinde her 10 dakikada bir bir blok oluşması –zorluk hedefinin otomatik olarak değişmesi 

sayesinde- sağlanır. Böylelikle ağ karmaşası engellenmiş olur.  

1.3. Blok-Zincir Sistemi 

Yukarıda açıklanan sistemin çalışması blok-zincir(blockchain) sistemi sayesinde mümkün 

olmaktadır. Esasen bitcoin ve blok-zincir farklı kavramlardır. Blok-zincir bitcoinin altyapısıdır. Blok-

zincir herkese açık, dağıtık uçlu, kronolojik sıralı bir küresel hesap defteridir. Basit bir anlatımla bir 

veritabanıdır. Bu veritabanını belli bir kişi veya kurum tutmaz. Tüm dünyaya yayılmış olan bireyler, 

isteyen herkes bu defteri tutabilir.  

Bitcoin sisteminde blok-zincirin bloklarına bitcoin transfer işlemleri kaydedilir. Oluşturulan her 

blok kendinden önceki bloğun23 bir özetini içerir, bu özetler blokları birbirine bağlar, bu sayede 

bloklar bir zincir meydana getirmiş olurlar. Zincirdeki herhangi bir bloğu değiştirmek isteyen kötü 

niyetli kişinin, o bloktan ilerideki tüm blokları da değiştirmesi gerekecektir. Ancak bu, gerektirdiği 

işlem gücü bakımından imkansıza yakındır. Bu durum blok-zincirin güvenliğini sağlayan unsurdur.  

Bitcoin sisteminde bloklara, transfer işlemlerinin kaydedildiğini belirtmiştik. Blok-zincirin 

farklı kullanım alanlarında bu bloklara çok farklı içeriklerin kaydedilmesi de mümkündür. Blok-

zincirin bilim ve kültür alanlarında kullanılması söz konusu olabilir.  

Blok-zincirle bir sanal para yaratılabildiği gibi, güvenilir bir üçüncü kişinin gerektiği tüm sistem 

ve kurumlar için kullanılabilmesi de mümkündür. Nitekim pek çok özel şirket ve ülke blok-zinciri 

kendi ihtiyaçlarına göre kullanmak amacıyla çalışmalar yapmaktadırlar. Örneğin Estonya, seçimlerde 

blok- zincir temelli bir elektronik oylama sistemine geçmiştir. Bu tarz bir sistemde kimlere ne kadar 

oy verildiği tamamen şeffaf olacak, ancak oy verenlerin kimlikleri görünmediğinden gizli oy esasına 

da halel gelmeyecektir.  

1.4. Altcoinler 

Altcoin kelimesi alternatif coin kelimelerinin kısaltmasıdır. 2008 yılında Nakamoto’nun 

makalesi yayınlandıktan sonra blok-zincir teknolojisi açık kaynak kodu şeklinde dünyaya duyuruldu. 

Bu teknolojiyi kullanarak bitcoinden farklı kripto-para birimleri türetildi. Bunlar iş ispatı, gizlilik 

                                                           
22 2140 yılında 21 milyon bitcoin dolaşımda olacağından ve yeni bitcoin arzetmek mümkün olmayacağından, 
madencilerin işlem ücretleriyle ödüllendirileceği tahmin edilmektedir. 
23 Bitcoin sistemindeki ilk blok Genesis Bloğu olarak adlandırılır ve 4 Ocak 2009’da üretilmiştir. Satoshi 
Nakamoto’ya ait bitcoin hesabına 50 bitcoin gönderilmiştir.  
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seviyesi ve para arzı gibi hususlarda bitcoinden farklılık göstermektedirler. Ethereum, Litecoin, 

Ripple, Monero, Dash, Nem, İota altcoinlerin en bilinen örneklerindendir.  

Farklı amaçlarla kullanılan altcoinler de mevcuttur. Bunlarda iş ispatı bitcoindeki gibi zorluk 

hedefinden küçük olması gereken uygun bir ek mesaj bulmak değil, asal sayıları bulmak (Primecoin) 

veya tıp alanında kullanılan protein katlaması yapmak (Curecoin) gibi yüksek işlemci gücü gerektiren 

hesaplamalardır.   

2. BİTCOİNİN DEĞERİ 

Günümüzde Bitcoinin bir değeri olup olmadığının tartışılması gereksizdir. Zira Bitcoin bugüne 

kadar en yüksek değeri olan 19.665 dolar seviyesini Aralık 2017’de görmüştür. Şu anki toplam piyasa 

değeri 126 milyar dolar civarındadır. Ticaret hacmi ise 7 milyar dolar seviyesindedir.  

Bitcoinin mali anlamdaki değerinden başka, piyasaya çıktıktan sonra pek çok altcoini tetiklemiş 

olması, dünyayı blok-zincir teknolojisiyle tanıştırmış olması ve vaat ettiği aracısız kontrol sistemi bir 

devrim yaratmıştır. 

2.1.Bitcoin Neden Değerli? 

Fiziki bir varlığı olmayan, tamamen sanal olan bir paranın bu kadar değerli hale gelmesi, onun 

değerinin nerden kaynaklandığı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Esasen bitcoinin ne olduğu ve 

neden değerli olduğu bambaşka hususlardır. Bir şeyin neden değerli olduğu sorusuna ekonomi bilimi 

cevap vermektedir.  

Ekonomide bir şeyin neden değer gördüğü sorusuna farklı teorilerle cevap bulunmaya 

çalışılmıştır. Bu hususta iki teori mevcuttur. Bunlardan ilki emek-değer teorisidir. Bu teoriye göre bir 

mal veya hizmetin değeri o mal veya hizmet için harcanan emeğin çokluğuna doğru orantılı olarak 

artar (Aydın/Aydınlar, 2011, s.5). Günümüzde bu teori geçerliğini yitirmiştir(Aydın/Aydınlar, 2011, 

s.10). Diğer teori ise subjektif değer teorisidir. Bu teoriye göre, bir mal veya hizmetin objektif ve 

ölçülebilir bir değeri yoktur. Bir mal veya hizmetin değeri, o mal veya hizmeti kullanan kimsenin elde 

ettiği tatmin sonucunda, bu mal veya hizmete atfettiği öneme göre belirlenir.  

Bitcoinin piyasaya çıktığı Ocak 2009’dan bu yana piyasa fiyatı yükselme eğilimindedir. 

Bitcoinin bilinirliği arttıkça değeri de artmaktadır24 (Dulupçu, Yiyit,Genç, 2017, s.2251). Ancak bu 

durumun bir balon olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar da 

                                                           
24

 Bitcoinin fiyat artışı ile popülerliği arasındaki ilişkinin analizi için bkz. age  
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mevcuttur25. Öte yandan 2140 yılında 21 milyon bitcoinin tamamı arzedilmiş olacağından ve bu 

tarihten sonra yeni bitcoin arz edilemeyeceğinden bitcoinin aşırı değerleneceği de öngörülmektedir.  

2.2.Altın, Gümüş Gibi Değerli Madenlerle Karşılaştırma  

İnsanlık, itibari para kullanımına geçtikten sonra dahi, savaş, kıtlık, ekonomik kriz gibi 

çalkantılı dönemlerde itibari paradan çok, altın, gümüş gibi değerli madenlere güvenmeye devam 

etmiştir. Paranın hızlı değer kaybettiği ve insanların paraya olan güveninin azaldığı dönemlerde, 

birikimlerini altın olarak saklamaya yöneldiği görülmektedir.  

Altın, gümüş, elmas gibi madenlerin kendi değerleri yoktur. İnsanlar onlara değer atfettiği için 

değerlidirler. Bitcoin değeri de bu şekilde açıklanabilir. Bitcoinin fiyatının yükselmesi, sadece 

insanlara sağladığı faydadan ileri gelmemekte, spekülatif olarak ona biçtikleri değerden de 

kaynaklanmaktadır (Dulupçu,Yiyit,Genç, 2017, s.2256). 

3.BİTCOİNİN HUKUKİ STATÜSÜ 

Bitcoinin hukuken ne olduğu tüm dünyada, farklı hukuk ekollerinde tartışılmaktadır. Ülkelerin 

çok büyük bir kısmı henüz bir yasal düzenleme yapmış değillerdir. Az sayıda, bitcoin kullanımını 

yasaklayan ülke de mevcuttur. Bunlar Fas, Bolivya, Ekvador, Kırgızistan ve Bangladeş, Zimbabve, 

Tayland, Çin26
 (Ponsford, s.36) Güney Kore’dir. Bu ülkelerin bazılarında bitcoin alım satımı tamamen 

yasaklanmışken, bazılarında27
 (Ponsford, s.38), (Small, 2015, s.614)  bankaların, Merkez Bankalarının, 

şirketlerin alım satım yapması ve bitcoin bulundurması yasaktır.  

3.1.Mevcut Durum 

Ülkemizde henüz bitcoin özelinde veya genel olarak kripto-paralar ile ilgili düzenleme 

yapılmamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 25 Kasım 2013 tarihinde 2013/32 sayılı 

bir basın açıklaması28 yapmıştır. Bu açıklamada bitcoinin niteliği gereği 6493 sayılı Kanun 

kapsamında elektronik para sayılamayacağı belirtilmiştir29. Ayrıca vatandaşlar bitcoin ve benzeri sanal 

paraların barındırdığı muhtemel risklere karşı uyarılmıştır.  

  

                                                           
25

https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/duyurular/Basin_Aciklamalari/12574bitcoin_hk_basin_aciklam
asi.pdf 
26 Yasaklamadan önce en çok bitcoin işlemi yapılan ülkeydi. 
27

 Çin’deki yasak bu şekildedir. Vatandaşlar Bitcoin bulundurabilirken, banka ve şirketler için bu yasaktır. 
28

https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/duyurular/Basin_Aciklamalari/12574bitcoin_hk_basin_aciklam
asi.pdf 
29 ‘Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir 
sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla Kanun kapsamında elektronik para 
olarak değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz konusu Kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün 
görülmemektedir.’ 
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3.2.Para Olarak Değerlendirilmesi 

Paranın üzerinde mutabakat sağlanmış bir tanımı yoktur (Şener, 2007, s.477). Zira para yer ve 

zamana göre değişen dinamik bir kavramdır (Öztürk, Koç s.210). ‘İnsanların para olarak kullanmak 

üzere kabul edeceği her şey paradır.’ şeklindeki tanım paranın en ünlü tanımıdır (Öztürk, Koç s.210). 

Bu tanımda dikkat çeken nokta, insanlar tarafından kabullenilme hususudur.  

Paranın beş unsuru vardır. Bu unsurlar, dayanıklılık, homojenlik, taşınabilirlik, bölünebilirlik ve 

taklit edilmezliktir. Bir şeyin para olarak kabul edilebilmesi içinse şu üç işlevi yerine getirmesi 

gerekir: Mübadele aracı olma işlevi, hesap birimi olma işlevi ve değer saklama(biriktirme) işlevi.  

İnsanlık tarihi boyunca ticarette sırasıyla önce takas yöntemi, sonra mal para, temsili para, 

itibari (kaydi) para ve en son digital para kullanılmıştır (Douma, 2016, s.1). Mal parada para olarak 

çeşitli eşya ve madenler kullanılmıştır. Temsili para üzerinde yazılı değerin karşılığı kadar değerli 

madenle değiştirme imkanı olan paradır. İtibari para ise hükümetler tarafından çıkartılan, altın karşılığı 

bulunmayan ve güvene dayalı paradır. Elektronik para ise nakit paranın dijitalleşmiş halidir (Weber, 

2000-2001, s.294), (Hooley, 2000-2001, s.274). 

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanun elektronik parayı, Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından 

kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme 

işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer olarak tanımlamıştır. Aynı 

zamanda bu tanım, Avrupa Birliği’nin 2009/110 sayılı Elektronik Para Kuruluşlarının Kurulması, 

Faaliyetlerinin Sürdürülmesi ve Denetimi Direktifi’ndeki elektronik para tanımı ile paraleldir.  

Elektronik paranın tanımını dikkate aldığımızda, Bitcoin ve benzer sanal paraların elektronik 

para sayılamayacağı ortadadır. Zira Bitcoin fon karşılığı ihraç edilmemektedir. Bir kuruluş tarafından 

da ihraç edilmesi söz konusu değildir. Elektronik paranın kendine ait bir birimi yoktur. Dolar, Euro, 

Türk Lirası gibi para birimleri ile ifade edilir. Sanal paranın ise kendine özgü birimi vardır30. 

Elektronik para yasal olarak düzenlenmiştir ve itibari değeri garanti edilmiştir.  

Sanal paranın tanımı ise Avrupa Merkez Bankası tarafından, geliştiricileri tarafından çıkarılan 

ve kontrol edilen, belirli bir sanal topluluğun üyeleri arasında kabul görüp kullanılan bir dijital para 

çeşididir31. Bu tanımın, temel özelliklerin ileride değişmesi halinde güncellenmesi gerekeceği de 

belirtilmiştir. Bu bağlamda Bitcoini bildiğimiz anlamda para saymak yerine, yeni bir para türü saymak 

(Shcherbak, 2014, s.53) ve sanal para olarak adlandırmanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

                                                           
30 Avrupa Adalet Divanı da kararında bu hususu vurgulamıştır. ‘...unlike that money, for virtual currencies the 
funds are not expressed in traditional accounting units, such as in euro, but in virtual accounting units, such 
as the ‘bitcoin’.’ 
31

 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf , s.13 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
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Bu iki tür paranın tanımını göz önüne aldığımızda dijital parayı bir üst başlık kabul edip, 

elektronik para ve sanal parayı onun iki alt türü olarak kabul etmek daha doğru olacak kanaatindeyiz. 

Zira elektronik para ile sanal paranın tek ortak noktası dijital olmalarıdır. Diğer tüm yönleri 

ayrışmaktadır. Sanal parayı elektronik paranın bir türü olarak gören yazarlar da bu durumu kabul 

etmektedirler (Bozkurt Yüksel, 2015,s.197).  Avrupa Merkez Bankası tanımında da sanal para dijital 

paranın bir çeşidi olarak tanımlanmıştır32. 

Avrupa Adalet Divanı, 22 Ekim 2015 tarihinde, bir İsveç vatandaşının, bitcoin alım satımının 

Katma Değer Vergisine tabi olup olmadığına ilişkin açtığı ön karar davasını karara bağlamıştır.  Buna 

göre, bitcoin alım-satımı için bir şirket kuran başvuranın elde ettiği kazancın KDV direktifi anlamında 

bir hizmet sayılacağına33, ancak bu hizmetin aynı direktifteki muafiyet öngören hükmü34 sebebiyle 

KDV’ye tabi olmadığına karar vermiştir. Bu kararıyla Divan, bitcoinin, ilgili muafiyet hükmünde 

sayılan, tedavül zorunluluğu olan veya olmayan her türlü altın, gümüş ve diğer madenlerden yapılan 

madeni para ile kağıt para statüsünde olduğunu ortaya koymuş olmaktadır. 

Almanya, 2013’de Alman Finans Bakanlığı’nın duyurusuyla bitcoinle ilgili düzenleme yapan 

ilk ülke olmuştur (Small, 2015, s.615). Almanya, Bitcoini, hesap birimi, uluslararası ödemelerde 

kullanılan bir tür özel para birimi olarak nitelemektedir (Shcherbak, 2014, s.44) (Litwack, 2015,  

s.323). Bir şirket, ticari bir işlemde ödeme olarak bitcoin kullanmak istiyorsa, bunun için izin almalıdır 

(Small, 2015, s.615). Bir yıldan uzun süredir bulunduruluyor olmadıkça, yapılan transfer işlemlerinden 

elde edilen kazanç, sermaye kazancı vergisine35 tabi tutulmaktadır (Litwack, 2015, s.324). 

3.3. Emtia Olarak Değerlendirilmesi 

Bazı ülkeler bitcoini emtia yani eşya olarak nitelendirmekte veya vergilendirme hususunda eşya 

olarak değerlendirmektedir. 

Emtia, ticarete konu olan, her bir birimi değer olarak birbirine eş olan, altın, gümüş, petrol, 

mısır, pamuk, tütün gibi her tür misli mallardır. Gerek ülkemizde gerek Dünya’da bu malların alınıp 

satıldığı emtia borsaları mevcuttur. Emtialar hukukumuzda misli eşyadır. Türk hukukunda eşya 

hukuken şu unsurları taşımalıdır: Somut (cismani) olma, sınırlandırılabilir olma, üzerinde fiili ve 

hukuki hakimiyet kurulabilir olma (Sirmen, 2016, s. 4 vd.), (Akipek/Akıntürk, 2009,  s.29). Bu 

sebeple Türk hukukunda bitcoinin eşya sayılması mümkün değildir. 

                                                           
32

 ‘...“a virtual currency is a type of unregulated, digital money...’ 
33 Article 2(1)(c) of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value 
added tax (VAT Directive) 
34

 Article 135(1)(e) ‘...transactions, including negotiation, concerning currency, bank notes and coins used as 
legal tender, with the exception of collectors’ items, that is to say, gold, silver or other metal coins or bank 
notes which are not normally used as legal tender or coins of numismatic interest’ 
35

 İngilizcede ‘taxation of capital gain’ olarak geçen terimin karşılığı Türkçe’de sermaye kazancı vergisidir. 
Sermaye kazancı vergisi, menkul veya gayrımenkul varlıkların satışından sağlanan değer artış kazançları 
üzerinden alınan vergidir. 
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Farklı hukuk sistemleri eşyayı farklı şekilde tanımlamış olabilirler. Örneğin Fransız hukukunda 

eşyanın somut bir cisim olması şart değilken, Alman hukukunda bir şeyin eşya sayılması için somut 

olması şarttır. Bu bağlamda eşyanın unsurları arasında somutluğu aramayan bazı ülkeler bitcoini eşya 

gibi değerlendirmişlerdir. 

Örneğin Avustralya, bitcoin işlemlerine, takas sözleşmelerine uygulanan vergi hükümlerini 

uygulamaktadır (Litwack, 2015, s.326). Sermaye kazancı vergisi bakımından bitcoini, malvarlığındaki 

aktif 36 olarak değerlendirmektedir. 

Aynı şekilde Kanada, bitcoin ile mal ve hizmet alınması durumunda bu işlemi bir takas 

sözleşmesi olarak değerlendirmektedir (Litwack, 2015, s.327),( Ponsford, 2015 s.34),( Small, 2015, 

s.620). Yine Kanada’da bitcoin kar elde etmek için alınıp satılıyorsa,  emtia olarak 

değerlendirilmektedir (Litwack, 2015, s.327), ( Mandjee, 2014 s.10). 

Finlandiya, Bitcoini iki farklı şekilde ele almaktadır. Bitcoin bir para birimine 

dönüştürüldüğünde, sermaye kazancı vergisine tabi olur. Mal ve hizmet alımı için kullanıldığında, 

vergilendirme bakımından alış veriş olarak ele alınır ve edinildiği tarihten sonraki değer artışı vergiye 

tabidir (Litwack, 2015, s.328). 

İsveç, Bitcoini sermaye yatırımı37 olarak değerlendirmektedir. Bu da vergilendirme ve diğer 

düzenlemeler bakımından emtia sayılması ile eşdeğer sonuçlar doğurmaktadır (Litwack, 2015, s.343). 

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri henüz bir düzenleme yapmamış olmakla birlikte, 

bitcoini eşya saymaktadır. Zira Amerika Birleşik Devletleri Vergi Dairesi38, Bitcoini mülk olarak 

vergilendirmektedir (Litwack, 2015, s.345), (Mandjee, 2014, s.10), (Kiviat, 2015, s.589 dipnot 142), 

(Small, 2015, s.632) ve bir yıldan uzun süredir bulundurulmuş olmadıkça, yapılan transfer 

işlemlerinden elde edilen kazancı, sermaye kazancı vergisine tabi tutmaktadır (Prentis, 2015, s.619). 

3.4. Menkul Kıymet Olarak Değerlendirilmesi 

Bitcoin, değerinin aşırı değişken olması sebebiyle paranın işlevlerini39 yerine getiremeyeceği 

konusunda eleştirilmektedir (Yermack, 2013,  s.15), (Mandjee, 2014, s.17), (Prentis, 2015, s.621). Bu 

sebeple bitcoinin bir menkul kıymet veya bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiği 

önerilmiştir (Mandjee, 2014, s.18).  

                                                           
36

 ‘Asset’ olarak ifade edilen bu kavram, hukukumuzdaki emtiayı da kapsayan daha geniş kapsamlı bir 
kavramdır. 
37 Sermaye yatırımı, sabit değerlere veya varlıklara yapılan yatırımdır. Sabit değerlere yapılan sermaye 
yatırımına örnek olarak, bir işletme açılması ve işletme için teçhizat ve makineler alınmasıdır. Varlıklara 
yapılan sermaye yatırımına örnek olarak ev veya arsa alınması örnek gösterilebilir.  
38 Internal Revenue Service (Milli Gelirler İdaresi).  
39

 Bkz. yukarıda başlık C. 2. 
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Türk hukukunda menkul kıymetin ne olduğu Sermaye Piyasası Kanunu m.3/1o bendinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, para, bono, çek, poliçe hariç olmak üzere, paylar, pay benzeri diğer 

kıymetler ve söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları, borçlanma araçları veya menkul 

kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu varlıklara ilişkin depo 

sertifikaları menkul kıymettir. Kısaca yatırım amacı taşıyan kıymetli evraklar menkul kıymettir. 

Menkul kıymetlere örnek olarak, pay senetleri, pay senedi ile değiştirilebilir tahviller, tahviller, hazine 

bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrımenkul sertifikaları gösterilebilir. 

Menkul kıymet, ya bir sermaye payını, ya bir alacak hakkını ya da bir kar payı hakkını temsil 

eder.  Genel olarak bir sey üzerindeki hak sahipliğini simgeler ve bir kurum tarafından çıkarılır.  Bu 

anlamda bitcoin bir kurum tarafından ihraç edilmemektedir. Bu sebeple de ülkelerin bitcoini menkul 

kıymet olarak değerlendirme eğiliminde olmadıkları görülmektedir (Litwack, 2015, s.341). 

ABD hukukunda ise menkul kıymetin tanımı daha geniş ve kapsayıcı olduğundan, bu hukuk 

sisteminde menkul kıymet olarak nitelendirilebileceği belirtilmektedir (Litwack, 2015, s.342 ). Ancak 

ABD hukuku bakımından da bitcoini ihraç eden bir kurum olmaması buna olanak tanımamaktadır40( 

Litwack, 2015 s.342), (Prentis, 2015 s.622). 

Norveç bitcoini yatırım olarak nitelemektedir. Bu, yatırımcılara bazı faydalar sağlamakla 

birlikte, yeni vergilere tabi olmalarına da sebep olmaktadır (Mandjee, 2014, s.19).  

4. DEĞERLENDİRME 

Bitcoin ve benzer sanal paraların nasıl düzenlenmesi gerektiği, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 

tartışmalı bir konudur. Kimi ülkeler sanal paralarla ilgili yeni düzenlemeler yapmak yerine, var olan 

hukuki düzenlemeleri uygulamayı tercih etmektedir. Örneğin İspanya, bitcoini dijital mal sayarak, 

Medeni Kanunundaki takas sözleşmelerine uygulanan hükümleri bitcoin işlemlerine uygulamaktadır. 

Arjantin de benzer şekilde bitcoin işlemlerine, Medeni Kanunundaki mal satım sözleşmesi 

hükümlerini uygulamaktadır (Mandjee, 2014, s.58). 

Teknolojik yenilikler kavramları değiştirebildiği gibi, hayatımıza yepyeni kavramları da dahil 

edebilmektedir. Paranın, insanlık tarihi boyunca sürekli değişim geçirdiğinden bahsetmiştik. Son 

gelinen noktada artık nakit para günlük hayatta çok az kullanılmaktadır. Bunun yerine, ödemeler ya 

internet üzerinden ya da plastik kartlar vasıtasıyla elektronik para ile yapılmaktadır. Elektronik para, 

tedavül zorunluluğu olan, devlet tarafından basılan, hukuki anlamda para sayılmamaktadır (Şener, 

2007, s.486), (Hooley, 2000-2001, s.281). Buna rağmen devletler elektronik parayla ilgili, 

düzenlemeler yapmış, tüketicilerin ve diğer tarafların çıkarlarının korunması için önlemler almışlardır.  

                                                           
40Bitcoinin, hamil ve yatırımcılarından tamamen bağımsız olması sebebiyle Howey kriterlerini karşılamadığı 
da belirtilmektedir. Prentis, 2015, s.624 
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Aynı sürecin sanal paralar için de işletilmesi gerekmektedir. Sanal paralar, hukuken, tedavül 

zorunluluğu olan para değildir. Sanal parayı var olan kavramlarla açıklamaya çalışmak yerine41 

(Shcherbak, 2014 s.82), buna yeni bir kavram olarak bakmak daha yerinde olacaktır. Hukuk 

kurallarını, toplumsal gerçekler, ekonomik ve sosyal olgular şekillendirir. Günümüzde sanal paralar, 

artık ekonomik bir gerçeklik haline gelmiştir. Bu sebeple yasaklamak yerine, bunlarla ilgili 

düzenlemeler yapılması yerinde olur kanaatindeyiz. Sanal paranın tanımı, alınıp satıldığı borsaların 

Türkiye’de tabi olacağı esaslar, vergilendirme ile ilgili hususların düzenlenmesi üzerinde durulmalıdır. 
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ÖZET 

Eğitim Bilimleri içinde Üstün Zekalılar Eğitimi en çok paradoksal konuları içeren alan 

olabilmektedir. Üstün Zekalılar Eğitiminde paradoksların çalışılmasının önemi üç nedene dayanabilir: 

İlk olarak, alanı daha derinliğine anlayabilir ve böylece üstün zekalıların eğitimine ilişkin kök 

düşünceleri ortaya çıkarma şansı elde edebiliriz. İkinci olarak, üstün zekalı çocuklar için üstün 

zekalılar eğitimini savunurluğunu azaltan kritik noktaları görebiliriz. Üçüncü olarak, paradokslar üstün 

zekalıların eğitiminde araştırmaların yeniden üzerinde düşünülmesine bir katkı sağlayabilir. Yapılan 

literatür taraması neticesinde alana özgü beş paradoksal konu tanımlanmış ve açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: üstün zekalılar eğitimi, yetenek, paradoks, çelişki. 

INVESTIGATING THE PARADOXES OF GIFTED EDUCATION 

ABSTRACT 

Gifted education might contain the most paradoxical issues among other sub-fields of 

educational sciences. The importance why we should study paradoxes of gifted education lies in three 

reasons: Firstly, we go deeper in the understanding of the field and get a chance to see our root beliefs 

about giftedness. Secondly, to be able see the critical points to advocate gifted education for gifted 

children difficult. Thirdly, paradoxical issues may contribute to the re-handling those as research 

problems. Analysing of the literature of gifted education, five paradoxes were found. Each paradoxes 

were defined and explained. 

Keywords: gifted education, talent, paradox, conflict. 

GİRİŞ 

Üstün zekalı çocukların aileleri, çocuklarına eğitim veren öğretmenlere veya danıştıkları 

akademisyenlere temel olarak üç soru sormaktadırlar: 

(1) Çocuğuma zeka testi yaptırayım mı yaptırmamayım mı?  

(2) Kendisine üstün zekalı olduğunu söylemeli miyim söylememeli mi? veya 

(3) Çocuğumu bu tür çocukların gittiği okula yazdırmalı mıyım yazdırmamalı mı?  
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Bu soruların cevapları, soru tipine benzer şekilde ikilidir. Bu durumda, hem faydası hem de 

zararı olabilecekler olasılıklar yan yana geldiğinde çelişkiler oluşmaktadır. “Bu kadar çelişkinin bol 

yer aldığı bir alanda acaba alanın paradokslarını bulmak mümkün mü?” sorusunun sorulmasına neden 

olmuştur. Bu soru, bu çalışmanın başlangıç noktasıdır. 

 Paradoks, genel olarak kendisiyle çelişen ifade anlamına gelmektedir (Falletta, 1983). 

Paradokslarla en fazla ilgilenen alan Felsefe’dir. Plato ile Sokrates köprüde yürürken, Plato Sokrates’e 

söyleyeceği şey yanlış olur ise, köprüden aşağıya atacağını söyler. Sokrates, bu sözün üzerine Plato’ya 

“Beni köprüden aşağıya atacaksın” şeklinde yanıt verir. Eğer Sokrates’in önermesi yanlışsa, Plato’nun 

Sokratesi köprüden aşağı atması gerekmektedir. Ancak attığı an da önerme doğru hale gelmektedir. Bu 

paradoks, köprü paradoksu olarak bilinmekte olup, paradoks için güzel bir örnektir.  

Paradoksların önemi, görünürde her şey düzgün gibiyken bir şeylerin yanlış olduğunu 

hissettirmesinden ileri gelmektedir. Bu da bizlere bütün olasılıkları yeniden veya baştan gözden 

geçirmemiz gerekliliğini göstermektedir (Aharov ve Rohrlich, 2003).  

Bir paradoksun var olması, alanda önemli ölçüde bilgi yığınının oluşması gerektiği ile yakından 

bağlantılıdır. Bu bilgi yığını, alanın çeşitli kavramlarını, örüntülerini ve farklı bakış açılarını kapsar. 

Bu bilgiler arasındaki kesişmeler sayesinde yanlışlıklar, boşluklar ve çelişkiler meydana gelir. Üstün 

zekalılar eğitiminin 100 yıl öncesine dayanan bir geçmişinin olması (Misset & McCornick, 2014), 

paradokslarını araştırmak için yeterli zamanı geçirmiş olduğumuzun bir göstergesi olabilmektedir. 

1. YÖNTEM 

Çalışmada paradoksları ortaya koyabilmek için literatürün gözden geçirilmiş, bir nevi 

doküman incelemesi yapılmıştır. Gözden geçirilen alanyazın sayesinde, paradokslar teması altında 

yorumlanabilecek kavramlar, araştırma sonuçlarına ilişkin ifadeler toplanmıştır. Bu ifadeler 

toplanmadan önce, hangi durumların paradoks oluşturabileceği ile ilgili iki kriter belirlenmiştir:  

(1) Aynı anda doğru olamazlık 

(2) Çözülemezlik 

Bu kriterler sayesinde çokça karıştırılan çelişki ve paradoks ayrımına varılmıştır. Örneğin 

çoğunluğun eğitim beklentisiyle, azınlığı oluşturan üstün yeteneklilerin ailelerin beklentilerinin 

birbiriyle örtüşmemesi bir çelişki veya çatışmadır. Bir diğer örnek de, zekayı açıklayan farklı 

teorilerde bulunabilir. Bir teori bir durumu başka açıklarken, başka bir teori aynı durumu başka bir 

şekilde açıklayabilmektedir. Birinde doğruyken diğerinde yanlış olması durumu bir çakışma mı 

paradoks mudur? Howard Gardner, zekanın alan spesifik olduğunu söylerken, zekanın standart zeka 

testleri ile ölçülmesi gerektiğini savunan araştırmacılar, teorilerini genel zeka üzerinden 

kurgulamaktadırlar. Böyle bir farklılığa denk geldiğimizde, paradoks olup olmadığını anlamak için her 
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iki açıklamanın aynı anda doğru olabilirliğine bakmak (Kriter 1) doğru ayrımın yapılmasını 

sağlamaktadır. Bu örnekte, zeka genel ve özel özellikler gösterebileceğinden, yani aynı anda doğru 

olabileceğinden birinci kriteri karşılamamaktadır.  

2. BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın bulguları sayılabilecek beş paradoks sırayla açıklanmaktadır:  

Paradoks 1. “Sabit bir IQ puanını aynı anda arzulama ve reddediş” 

Bilimi ilk tanımlayan alan sosyal bilimler olmadığı için, sosyal bilimlerin temelini matematik 

oluşturmaktadır. Zeka ile ilgili kuramlara bakacak olursak, sayılarla oluşturulan kuramlara pek 

dokunulmaktadır, çünkü “sayı”nın “söz” üzerinde önemli bir gücü vardır. Sayısal verilerden yola 

çıkılmış bir teori diğerlerine göre daha fazla kabul almaktadır. Bu güç sosyal bilimcilerin de sayısal bir 

veri elde etmeye çabasına götürmektedir (Hartmann ve Sprenger, 2011). Ancak, bir sosyal bilimci 

sayısal bir sabit değer bulduğu anda -geniş kitlelerce kullanılıyor olmasına karşılık- eş zamanlı olarak 

nitelikli bir karşı çıkma durumu da söz konusudur.  

Üstün zeka’nın prosedürel olarak standardize zeka testlerinden 130’un üstü alma ile tanımlanır. 

Ancak bu sayı alanyazında yer eder etmez üstün zekalılığın sadece bu sabit ile belirlenmemesi 

gerektiğine dair çok fazla anlayış ve model gelişmiştir. Betts ve Kercher (2009), Maker (2009), 

Renzulli (2009), Schlichter (2009), Sternberg  (2009) Tannenbaum (2009) Tomlinson ve Jarvıs 

(2000), Treffingerve Selby (2009) ile VanTassel-Baska ve Wood (2009) geliştirdikleri eğitim 

modellerinde zekanın çoklu yapısını dile getirmişler ve seçmelerde daha esnek yöntemler kullanmıştır. 

Hatta daha sert tepki örneği verecek olursak, Borland (2009) üstün zekâlılığın toplumun %3’lük üst 

kesimini oluşturması gerekliliğinin beyinlerimize yerleşmiş bir mit olduğuna yaptığı vurgunun altı 

çizilmeye değerdir.  

Paradoks 2. “Tanılamadan önce tanımlamış ve tanımlamadan önce tanılamış olmak”  

Üstün zekayı tanımlamak için tanılanmışlara; Üstün zekalıyı tanılamak için bu kavramın 

tanımlanmış olmasına ihtiyaç vardır. Tanımlama ve tanılama birbiri için önkoşul gerektirdiğinde, bu 

ikisi araştırmacıyı sürekli yeniden birbirine götüren döngüsel bir çembere sokmaktadır. Üstün zekalılar 

eğitiminin temelini oluşturan ve temelinin çoktan atılmış olduğunu varsaydığımız bu konu, bir 

döngüyü oluşturması nedeniyle, tanılamalar yeniden çalışıla gelmekte ve tanımlamalar sürekli yeniden 

gözden geçirilmektedir.  
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Paradoks 3. “Üstün zekalı olmadan giremezsin, yaratıcı olmadan çıkamazsın” 

Bu çocuklar için önerilen eğitim modelleri öğrencinin yaratma eylemi üzerinedir. Paradoks 1’de 

isimleri yer etmiş olan Betts ve Kercher (2009), Maker (2009), Renzulli (2009), Schlichter (2009), 

Sternberg  (2009) Tannenbaum (2009) Tomlinson ve Jarvıs (2000), Treffingerve Selby (2009) ile 

VanTassel-Baska ve Wood (2009)’nun modelleri üstün zekalı ve yetenekli çocukların yaratıcılığını 

geliştirmeyi esas almaktadır. Madem eğitimde yaratıcılık/üreticilik bu kadar önemli bir kriter ve 

gelinmesi istenen nokta, neden çocukların genel olarak teşhisleri yaratıcılık düzeyine göre yapılmıyor? 

Zeka’nın geniş bir yelpazede ölçülmesi gerektiği savunulurken, yaratıcılığın zeka’nın bir parçası 

olmadığı veya birbirinden farklı özellikler olduğu düşüncesi baskın olarak yer edinmesi (Getzels ve 

Jackson, 1962) “yaratıcılık zekanın değil de neyin parçasıdır?” sorusunun sorulmasına sebep 

vermektedir. 

Paradoks 4. “Üstün zekalı çocuklar mükemmeliyetçidir.” 

Üstün zekalı veya yetenekli çocuklar ile yapılan çalışmalarda, bu çocukların mükemmeliyetçi 

oldukları gözlemlenmektedir.  Parker (1997)’ın 6. sınıf 820 üstün zekalı ve yetenekli öğrenci ile 

Dixon, Lapsley ve Hanchon (2004)’ın 141 akademik olarak üstün yetenekli lise öğrencisi ile yaptıkları 

çalışmalar mükemmeliyetçi özellik taşıdığını gösteren çalışmalardan birkaçıdır. Ayrıca Kline ve Short 

(1991) ortaokuldan liseye geçildiğinde mükemmeliyetçi davranışın arttığı gözlemlemişlerdir.  

Parker ve Mills (1996) yaptıkları araştırmada, 600 üstün zekâlı öğrenci ile bu öğrencilerle aynı 

yaşta olan 418 öğrencinin mükemmeliyetçilik toplam puanları arasında bir fark bulamamışlardır. Tek 

tük fark bulmayan araştırma sonuçları olmasına rağmen, bu çocukların özelliklerinin anlatıldığı 

kitaplarda genellikle mükemmeliyetçi olarak tanınmaktadırlar.  

Mükemmeliyetçiliği en basit haliyle Burns (1980), Hamaeck (1978), Flett ve Hewitt (2002) ve 

Hollender (1965) son derece yüksek kişisel performans standartları koyma eğilimi olarak 

tanımlamışlardır. Her bir bireyin kendi yeteneklerine uygun hedefler koyduğu düşünülürse, bu 

çocukların kendi seviyelerine uygun koydukları hedefler çoğunluğa göre yüksek olması şaşırtıcı 

olmasa gerektir. Buna dayanarak aksi bir ifade olan “üstünler mükemmeliyetçi değildir.” de 

diyemiyoruz, çünkü mükemmeliyetçilik tanımı bizi tekrar bu çocukların mükemmeliyetçi 

olabileceğine geri götürmektedir. 

Paradoks 5. “Etiketlemeyelim ama ayrı okullar açalım.” 

Freeman (2001) İngiltere’de 30 yıllık süren araştırmasının sonunda Üstün zekalı olarak 

etiketlenen üstün zekalı öğrencilerin, etiketlenmeyenlere oranla daha fazla duygusal problemlerle 

karşılaştığını bulmuştur. Dweck (2008), üstün zekalı çocuklar ile son zamanlarda yaptığı çalışmalar, 

etiketlemenin üstün zekalı ve yetenekli çocukların gayret etme biçimlerini değiştirdiğine işaret 

etmektedir.   
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Bir yandan etiketlemenin işleri daha karmaşık hale getirdiğine kanaat ederken, bir yandan ayrı 

okul açılmasını savunarak etiketlemeye gizliden izin veren bir tutum sergilemiş olmaktayız. Bu 

çocuklar için ayrı açılan kurumların isimlerinde “zeka” ve “yetenek” gibi ifadeler yer almasa dahi 

(Sanat, spor okulları, fen liseleri, bilsem vb.) neden bu okula geldiklerini bilmekte ve kendi 

benzerleriyle neden birlikte olduklarını çok kısa sürede anlamaktadırlar.  

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Üstün zekalılar alanının tanımlama, teşhis ve eğitime tekabul eden 

 “Sabit bir IQ puanını aynı anda arzulama ve reddediş”,  

 “Tanılamadan önce tanımlamış ve tanımlamadan önce tanılamış olmak”,  

 “Üstün zekalı olmadan giremezsin, yaratıcı olmadan çıkamazsın”, 

 “Üstün zekalı çocuklar mükemmeliyetçidir.” ve 

 “Etiketlemeyelim ama ayrı okullar açalım.” olmak üzere 

Beş paradoksun her biri kendi içerisinde, alanın daha derinliğine anlaşılmasını sağlayabilecek 

potansiyeli barındırmaktadır. Belirlenen paradokslar, ilk olarak, üstün zekalıların eğitimine ilişkin kök 

inançları ortaya çıkarılması; İkinci olarak, üstün zekalı çocuklar için üstün zekalılar eğitimini 

savunurluğunu azaltan kritik noktaların görünür hale getirilmesi ve üçüncü olarak, araştırmaların 

hangisinin yeniden üzerinde düşünülmesi gerektiğine ışık tutması açısından önemli olabilir.  

4. ÖNERİLER 

Üstün zekalılar eğitimi alanının ilerlemesinin 

(1) Paraoks çalışmalarına devam edilerek, alanın paradoks tipolojisini oluşturarak, 

(2) Belirlenen paradoksal konularda çalışarak yanlış giden şeylerin nereden kaynaklandığını 

ve nasıl çözülebileceğini göstererek  

daha da hızlanabileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Lisansüstü eğitim, lisans derecesi almış veya lisans diploması alan öğrencinin ilgi duyduğu 

bilim dalında yüksek lisans veya doktora öğrenimi yaparak uzmanlaşma imkânı veren, alınabilecek en 

üst eğitim programı seviyesidir.  Bu kapsamda Demirel’in de belirttiği gibi (2007: 208) lisansüstü 

eğitim, özellikle bilimsel bilgi üretimi açısından, üniversitelerin en önemli görevleri arasında yer 

almaktadır. Bu bağlamda müzik bilimleri alanında lisansüstü eğitim veren üniversitelere de büyük 

görev ve sorumlulukların yüklendiğini söylemek mümkündür. Müzik bilimi, geniş anlamıyla müzikle 

ilgili her türlü bilgi alanını bilimsel yöntemlerle sistematik olarak diğer disiplinlerden de yararlanarak 

inceleyen, araştıran bir bilim dalıdır. Diğer bir tanıma göre ise, “Müzik alanında var olan kuramların 

(yapılan bilimsel araştırmalar ve deneysel çalışmalar sonucunda doğruya en yakın olduğu kabul edilen 

varsayımlar) geliştirilmesi ya da tamamen yok edilerek yerlerine yenilerinin konulmasına yönelik 

yapılan bilimsel araştırmalar, deneysel çalışmalar ve bunların belgelenmesidir. Müzikoloji, Tarihsel 

Müzikoloji, Sistematik Müzikoloji ve Etnomüzikoloji gibi ana alt dallara sahiptir. Öte yandan müzikle 

ilgili her türlü bilgiyi inceleyen araştıran bir bilim dalı olan müzikoloji, temel olarak Antropoloji, 

Tarih, Sosyoloji, Etimoloji (Köken Bilim), Semiotik, (Gösterge Bilim) ve matematikten 

yararlanmaktadır. Diğer bir deyişle müzik biliminin felsefe, mitoloji, sosyoloji, politika, etik, estetik, 

iletişim, eğitim, semiyoloji gibi sosyal bilimlerle bağlantısı olduğu gibi fizik, akustik, mühendislik, 

matematik gibi sayısal verilerle hareket eden bilimsel disiplinlerle de bağlantısı bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bilim uzmanlığı ve bilim doktorası unvanı sağlayan müzik bilimleri yüksek lisans ve 

doktora programlarının içerisinde bir müzikolog için bu alt disiplinlerden her birine bütüncül olarak 

hakim olabilmek mümkün olmasa da (Mustan Dönmez, 2018: i) bu alt disiplinleri tanıyabilmek, fikir 

sahibi olabilmek ve seçilen herhangi birinde uzmanlaşmayı sağlayabilmek amacıyla karma dağılım 

gösteren dersler bulunmaktadır. 
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1. YÖNTEM 

Çalışma kapsamında ülkemizdeki üniversitelerde müzikoloji eğitimi veren lisansüstü 

programların tam sayılarına ulaşmak amacıyla öncelikle Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 

hazırlanan devlet ve vakıf üniversiteleri listesi esas alınmıştır. Bu üniversitelerin “Müzikoloji” 

programlarına bağlı olarak yürütülmekte olan lisansüstü programlarının bulunma durumu, 

üniversitelerin ilgili fakültelerinin ve enstitülerinin internet sayfalarındaki bilgiler esas alınarak 

belirlenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel veri analiz tekniklerinden “içerik analizi” 

kullanılmıştır. İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 

toplanmıştır. Alt amaçlar doğrultusunda toplanan ve çözümlenen veriler alan yazından da 

yararlanılarak yorumlanmış ve daha sonra öneriler geliştirilmiştir. Müzikoloji alanında açılan on tezli 

yüksek lisans programının dokuzunun programına ulaşılmışken, beş doktora programının üçünün ders 

programlarına ulaşılabilmiştir. Buna göre araştırmanın problem cümlesi “Müzik bilimleri (müzikoloji) 

alanındaki lisansüstü derslerin dağılımları nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın alt 

problemleri ise şöyledir: “Müzikoloji lisansüstü programlarının bağlı bulundukları enstitüler, 

düzeylerine göre dağılımları, derslerin seçmeli/zorunlu dağılımı, derslerin verildiği dillere göre 

dağılımları nasıldır? Müzikoloji lisansüstü programlarında verilen derslerin genel dağılımları ve 

müzikoloji alt disiplinlerine göre dağılımları nasıldır? Müzikoloji lisansüstü programlarında sistematik 

müzikoloji, tarihsel müzikoloji, kültürel müzikoloji/etnomüzikoloji ve disiplinlerarası 

müzikoloji/karşılaştırmalı müzikoloji alt disiplinlerine ilişkin derslerin dağılımı nasıldır? Müzikoloji 

lisansüstü programlarında araştırma ve bilgi becerileri kazandırmaya ilişkin dersler ile genel kültüre 

ilişkin derslerin dağılımı nasıldır?” 
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2. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma bulguları tablolar halinde sunulmuştur.  

Tablo 1. Müzikoloji Lisansüstü Programları 

Enstitü Adı Frekans (f) Yüzde (%) 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 8 72,7 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 3 27,2 

TOPLAM 11 100 

Dersin Düzeyi Frekans (f) Yüzde (%) 

Yüksek Lisans 193 70,6 

Doktora 79 29 

TOPLAM 272 100 

Dersin Seçimlik Durumu Frekans (f) Yüzde (%) 

Seçmeli 225 82,7 

Zorunlu 27 9,9 

Seçmeli-Zorunlu 10 3,6 

Zorunlu-Seçmeli 10 3,6 

TOPLAM 272 100 

Dersin Dili Frekans (f) Yüzde (%) 

Türkçe 256 94,1 

İngilizce 9 3,3 

Çince 2 0,7 

Farsça 2 0,7 

Rusça 2 0,7 

TOPLAM 272 100 

Tablo 1’de görüldüğü üzere müzikoloji lisansüstü programlarının %72,7’si Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, %27,2’si ise Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yer almakta, %70,6’sı yüksek lisans, 

%29’u ise doktora derslerinden oluşmaktadır. Ayrıca derslerin %82,7’si seçmeli derslerden oluşmakta 

ve %94,1’i Türkçe dilinde, %3,3’ü İngilizce dilinde verilmektedir.  
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Tablo 2. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Derslerin Genel Dağılımları  

Ders Dağılımları Frekans (f) Yüzde (%) 

Sistematik Müzikoloji Alt Disiplinini İçeren Dersler 83 30,5 

Tarihsel Müzikoloji Alt Disiplinini İçeren Dersler 68 25 

Kültürel Müzikoloji/Etnomüzikoloji Alt Disiplinini İçeren Dersler 54 19,8 

Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırmaya İlişkin Dersler 34 12,5 

Disiplinlerarası Müzikoloji / Karşılaştırmalı Müzikoloji Alt Disiplinini İçeren Dersler  16 5,8 

Genel Kültür Dersleri 9 3,3 

Müzikoloji Genel Bilgi ve Tanıtımını İçeren Dersler 8 2,9 

TOPLAM 272 100 

 

Müzikoloji lisansüstü programlarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki derslerinin 

müzikoloji alt disiplinlerine göre genel dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere 

söz konusu eğitim-öğretim yılında müzikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında toplam 272 

dersin açıldığı belirlenmiştir. Bu derslerin %30,4’ü sistematik müzikoloji, %24,9’u tarihsel 

müzikoloji, %20,1’i kültürel müzikoloji / etnomüzikoloji alt disiplinlerinde yer alırken disiplinlerarası 

müzikoloji / karşılaştırmalı müzikoloji alt disiplininde ise %5,8 oranında ders dağılımı bulunmaktadır.  

Tablo 3. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Müzikoloji Genel Bilgilerine İlişkin Derslerin Dağılımları 

Sıra No Ders Adı Program  

(YL/Doktora) 

Zorunlu (Z)/ Seçmeli (S) Dil 

1.  Müzikolojide Kuram ve Yöntemler YL Zorunlu (Z)  Türkçe 

2.  Müzikolojinin Temelleri YL Seçmeli (S) Türkçe 

3.  Müzikoloji Disiplini ve Alt Dalları (1945 Öncesi)  YL Seçmeli (S) Türkçe 

4.  Müzikoloji Disiplini: 1945 Sonrası Eğilimler YL Seçmeli (S) Türkçe 

5.  Müzikoloji Metodolojisi YL Seçmeli (S) Türkçe 

6.  Uluslararası Müzikoloji Literatürü Çözümlemesi I-II Doktora Zorunlu-Seçmeli (Z-S) Türkçe 

7.  1945 Öncesi Müzikoloji Çalışmaları  Doktora Seçmeli (S) Türkçe 

8.  1945 Sonrası Müzikoloji Çalışmaları  Doktora Zorunlu (Z) Türkçe 

Tablo 3’de de görüldüğü üzere müzikoloji lisansüstü programlarının “müzikoloji genel 

bilgileri”ne ilişkin dersleri incelendiğinde bu grupta sekiz farklı dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu 

derslerin tamamı Türkçe olup, beş tanesi yüksek lisans, üç tanesi ise doktora düzeyindedir.  
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Tablo 4. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Sistematik Müzikoloji Alt Disiplinine İlişkin Derslerin Dağılımları 

Sıra No Ders Adı Frekans (f) Yüzde (%) 

1.  Müzik Eğitimine İlişkin Sistematik Müzikoloji Dersleri 34 40,9 

2.  Müzik Teorisine İlişkin Sistematik Müzikoloji Dersleri 28 33,7 

3.  Müzik Teknolojisine İlişkin Sistematik Müzikoloji Dersleri 14 16,8 

4.  Diğer Konulara İlişkin Sistematik Müzikoloji Dersleri 4 4,8 

5.  Dil ve Müzik İlişkisine Dair Sistematik Müzikoloji Dersleri 2 2,4 

6.  Sistematik Müzikoloji Genel Bilgi ve Tanıtımını İçeren Sistematik Müzikoloji Dersleri 1 1,2 

 TOPLAM 83 100 

Tablo 4’de müzikoloji lisansüstü programlarındaki sistematik müzikoloji alt disiplinine ilişkin 

toplam 83 farklı dersin dağılımı görülmektedir. Buna göre; sistematik müzikoloji alt disiplininde yer 

alan derslerin yalnızca %1,2’s, sistematik müzikoloji genel bilgi ve tanıtımını içeren sistematik 

müzikoloji derslerinden oluşmakta iken, %40,9’u müzik eğitimine ilişkin sistematik müzikoloji 

dersleri, %33,7’si müzik teorisine ilişkin sistematik müzikoloji dersleri ve %16,8’i müzik teknolojisine 

ilişkin sistematik müzikoloji derslerinden oluşmaktadır.  

Tablo 4.a. Sistematik Müzikoloji Derslerinin Dağılımı 

Sıra No Sistematik Müzikoloji Genel Bilgi ve Tanıtımı İçeren Dersleri Program Z/ S Dil 

1. Sistematik Müzikoloji Çalışmaları (Systematic Musicology Studies) Doktora S İngilizce 

Sıra No Müzik Teknolojisi Konularını İçeren Sistematik Müzikoloji Dersleri Program Z/ S Dil 

1.  Müzik, Teknoloji ve Kültür: Alet Kullanımından Mekanik Çağa  YL S Türkçe 

2.  Müzik, Teknoloji ve Kültür: Elektriksel ve Sayısal Çağ Tablosu  YL S Türkçe 

3.  İleri Kayıt ve Miks Teknikleri YL S Türkçe 

4.  Kayıt ve Mikste Dinamik Prosesör Kullanımı YL S Türkçe 

5.  Mikrotonal Sistemlerin Bilgisayarla Analizi I-II YL S Türkçe 

6.  Müzik Yazılımları ve AKK İşletim Sistemleri I-II YL S-Z Türkçe 

7.  Algoritma Geliştirme ve Bilgisayar Programlama  YL S-Z Türkçe 

8.  Ses Kayıt Teknolojileri YL S-Z Türkçe 

9.  Bilgisayar Destekli Makamsal Analiz Çalışmaları YL S Türkçe 

10.  Müzik Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisi Uygulamaları YL S Türkçe 

11.  Stüdyo Uygulamaları ve Ekipman Kullanımı Doktora Z-S Türkçe 
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12.  Sibelius Nota Yazma Yazılımının Teknik Özellikleri Doktora Z-S Türkçe 

13.  Sibelius Nota Yazma Yazılımını İleri Düzey Kullanma Teknikleri Doktora Z-S Türkçe 

14.  Müzikte İletişim ve Kitle İletişim Araçları (Communication and Mass Media in 

Music) 

Doktora S İngilizce 

Sıra No Müzik Eğitimine İlişkin Sistematik Müzikoloji Dersleri Program Z/ S Dil 

1.  Türk Müzik Eğitimi Tarihi YL S Türkçe 

2.  Müzik Eğitim Sosyolojisi YL S Türkçe 

3.  Müzik Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar YL S Türkçe 

4.  Çağdaş Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri YL S Türkçe 

5.  Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Müzik Eğitimi Programları YL S Türkçe 

6.  Müzik Eğitiminde Orff Yaklaşımı YL S Türkçe 

7.  Müzik Eğitiminde Nitel Araştırma YL S Türkçe 

8.  Müzik Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme YL S Türkçe 

9.  Müziksel Gelişim ve Öğrenme I-II YL S Türkçe 

10.  Çalgı Eğitimi Kuram ve Yaklaşımları YL S Türkçe 

11.  Müzik Eğitiminde Alanyazın Tarama YL S Türkçe 

12.  Çalgı Eğitiminde Kuramsal Süreç YL S Türkçe 

13.  Çalgı Eğitimi YL S Türkçe 

14.  Çalgı I YL S Türkçe 

15.  Seslendirme Yorumlama (Ud) YL S Türkçe 

16.  Seslendirme: Bağlama YL S Türkçe 

17.  Seslendirme: Keman YL S Türkçe 

18.  Seslendirme-yorumlama (bağlama) YL S Türkçe 

19.  Seslendirme-yorumlama (keman) YL S Türkçe 

20.  Bağlamada Yöresel Çalım Stilleri YL S Türkçe 

21.  Eşlik/Birlikte Seslendirme I-II YL S Türkçe 

22.  Birlikte Seslendirme YL S Türkçe 

23.  Çalgı Dağarcığı I-II YL S Türkçe 

24.  Türk Müzik Eğitimi Tarihi Doktora S Türkçe 

25.  Müzik Eğitim Sosyolojisi Doktora S Türkçe 

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602


266 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

26.  Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Müzik Eğitimi Programları Doktora S Türkçe 

27.  Müzik Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Doktora S Türkçe 

28.  Müzik Eğitiminde Orff Yaklaşımı Doktora S Türkçe 

29.  Müzik Eğitiminde Nitel Araştırma Doktora S Türkçe 

30.  Müzik Eğitiminde Alanyazın Tarama Doktora S Türkçe 

31.  Müzik Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme Doktora S Türkçe 

32.  Çalgı Eğitimi Kuram ve Yaklaşımları Doktora S Türkçe 

33.  Eşlik/Birlikte Seslendirme I-II Doktora S Türkçe 

34.  Çalgı Dağarcığı I-II Doktora S Türkçe 

Sıra No Müzik Teorisine İlişkin Sistematik Müzikoloji Dersleri Program Z/ S Dil 

1.  Müzik Analizi I-II YL S Türkçe 

2.  Müzik Analizi I-II Doktora S Türkçe 

3.  Eser Çözümleme I-II YL S Türkçe 

4.  Eser Çözümleme I-II YL S-Z Türkçe 

5.  Eser Çözümleme YL S Türkçe 

6.  Türk Müziği Analizi Uygulamaları I-II YL S Türkçe 

7.  Genel Müzik Analizi Uygulamaları I-II YL S Türkçe 

8.  Tınısal Müzik Analizi I-II Doktora S Türkçe 

9.  Makam Analizi I-II YL S Türkçe 

10.  Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Eserlerinin Karşılaştırmalı Analizi YL S Türkçe 

11.  Klasik Türk Musikisi Eserlerinin Beste ve Güfte Analizi YL S Türkçe 

12.  Klasik Türk Musikisinden Seçme Repertuar Üzerinde Beste ve Güfte Analizi YL S Türkçe 

13.  Güfte ve Beste İncelemeleri YL S Türkçe 

14.  Türk Halk Müziğinde Eser Çözümleme YL S Türkçe 

15.  Makam-Ayak İlişkisi YL S Türkçe 

16.  Makam Çözümleme I-II YL S Türkçe 

17.  Geleneksel Müziklerde Transkripsiyon ve Analiz YL S Türkçe 

18.  Kompozisyon Teknikleri I-II Doktora Z-S Türkçe 

19.  Besteleme Teknikleri ve Eşlik Stilleri YL S Türkçe 

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6109
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6111
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20.  Çokseslendirme Teknikleri I-II Doktora Z-S Türkçe 

21.  Türk Müziği Ses Sistemi ve Armonisi YL S Türkçe 

22.  Türk Müziği Ses Sistemi ve Armonisi Doktora S Türkçe 

23.  Türk Müziğinde Çok Seslilik Yöntem ve Teknikleri YL S Türkçe 

24.  Müzikte Kavram ve Kuramlar YL S Türkçe 

25.  Müzikal Dikte ve Solfej YL S Türkçe 

26.  Çağdaş Müzikte Modernist Teknikler  Doktora S Türkçe 

27.  Nota Yazım Uygulamaları YL S Türkçe 

28.  Nota Yazım Editörlüğü YL S Türkçe 

Sıra No Dil ve Müzik İlişkisine Dair Sistematik Müzikoloji Dersleri Program Z/ S Dil 

1.  Dil-Müzik Kuramları YL S Türkçe 

2.  Türkiye Türkçesi'nde Ritmik Yapı YL S Türkçe 

Sıra No Diğer Konulara İlişkin Sistematik Müzikoloji Dersleri Program Z/ S Dil 

1.  Performans Teorileri (Performance Theories) YL S İngilizce 

2.  Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinde Terminolojik Karşılaştırmalar YL S Türkçe 

3.  Dramatik Anlatımda Müzik  YL S-Z Türkçe 

4.  Müzik ve Drama YL S Türkçe 

 

Tablo 4.a.’da sistematik müzikoloji alt disiplininin genel bilgi ve tanıtımını içeren tek bir 

lisansüstü ders olduğu görülmektedir. Bu dersin İngilizce olarak yapıldığı, seçmeli olduğu ve doktora 

düzeyinde olduğu görülmektedir. “Müzik teknolojisi” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu 

grupta on dört farklı lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin onüç tanesi Türkçe olup, 

doktora düzeyinde olan bir tanesi ise İngilizce dilindedir. Ayrıca derslerin on tanesi yüksek lisans, dört 

tanesi ise doktora düzeyindedir. “Müzik eğitimi” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta 

otuz dört dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilinde ve seçmeli olarak 

verilmektedir. Derslerin yirmi üç tanesi yüksek lisans, onbir tanesi ise doktora düzeyindedir. Grupta 

bulunan sekiz ders aynı isimde olup hem yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki düzeyde de 

verildiği görülmektedir. “Müzik teorisi” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam 

yirmi sekiz lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Ayrıca 

derslerin yirmi iki tanesi yüksek lisans, altı tanesi ise doktora düzeyindedir. Grupta bulunan iki dersin 

aynı isimde olup hem yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki düzeyde de verildiği 

görülmektedir. Öte yandan tabloda görüldüğü üzere dersin seçmeli/zorunlu olma durumu farklı 

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6115
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6116
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olduğundan farklı birer ders olarak alınmış aynı isimli bir yüksek lisans dersi de bulunmaktadır. “Dil 

ve müzik” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta iki farklı lisansüstü dersin bulunduğu 

izlenmektedir. Bu derslerin her ikisi de Türkçe, seçmeli ve yüksek lisans düzeyindedir. Sistematik 

müzikoloji alt disiplinin diğer konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta dört farklı lisansüstü 

dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin birisi İngilizce olup diğer üçü Türkçe dilinde 

yapılmaktadır. Ayrıca derslerin tamamı yüksek lisans düzeyindedir. 

Tablo 5. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Tarihsel Müzikoloji Alt Disiplinine İlişkin Derslerin Dağılımları 

Sıra No Ders Adı Frekans (f) Yüzde (%) 

1.  Zamana İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri 24 35,2 

2.  Diğer Konulara İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri 15 22 

3.  Bibliyografya ve Yazılı Kaynaklara İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri 9 13,2 

4.  Popüler Müziğe İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri 5 7,3 

5.  Bestecilere ve Müzik Bilimcilerine İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri 4 5,8 

6.  Mitolojik Konulara İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri 4 5,8 

7.  Karşılaştırmalı Tarihsel Müzikoloji Dersleri 4 5,8 

8.  Müzik Eleştirisine İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri 2 2,9 

9.  Tarihsel Müzikoloji Genel Bilgi ve Tanıtımını İçeren Tarihsel Müzikoloji Dersleri 1 1,4 

 TOPLAM 68 100 

Tablo 5’de de görüldüğü gibi 68 dersten müziğin tarihsel malzemelerini değerlendirip inceleyen 

ve müzikoloji lisansüstü programlarındaki tarihsel müzikoloji alt disiplinine ilişkin olarak 68 ders ele 

alınmıştır. Bu derslerin 24’ü (%35,2) zamana ilişkin tarihsel müzikoloji dersleri, 15’i (%22) diğer 

konulara ilişkin tarihsel müzikoloji dersleri, 9’u (%13,2) bibliyografya ve yazılı kaynaklara ilişkin 

tarihsel müzikoloji dersleri, 5’i (%7,3) popüler müziğe ilişkin tarihsel müzikoloji dersleri, 4’ü (%5,8) 

bestecilere ve müzik bilimcilerine ilişkin tarihsel müzikoloji dersleri, mitolojik konulara ilişkin tarihsel 

müzikoloji dersleri ve karşılaştırmalı tarihsel müzikoloji derslerinden oluşmaktadır.  

Tablo 5.a. Tarihsel Müzikoloji Derslerinin Dağılımı 

Sıra 

No 

Tarihsel Müzikoloji Genel Bilgi ve Tanıtımını İçeren Tarihsel 

Müzikoloji Dersleri 

Program  Z/ 

S 

Dil 

1. Tarihsel Müzikolojinin Temelleri (Foundations of Historical 

Musicology ) 

YL Z İngilizce 

Sıra 

No 

Zamana İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri Program  Z/ 

S 

Dil 
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1.  Ortaçağ ve Rönesans Müziği YL S Türkçe 

2.  Barok ve Klasik Dönem Müziği YL S Türkçe 

3.  Barok ve Klasik Dönemde Karşılaştırmalı Stiller  YL S Türkçe 

4.  Romantik Dönem Müziği YL S Türkçe 

5.  Romantik Dönemde Karşılaştırmalı Stiller YL S Türkçe 

6.  20. YY’da Opera  YL Z Türkçe 

7.  Erken Rönesans Avrupa’sında Müzik  Doktora Z Türkçe 

8.  20. YY Müziği: 1900-1945 YL S Türkçe 

9.  20. YY Müziği: 1945-2000  YL S Türkçe 

10.  Yüksek ve Geç Rönesans Avrupa’sında Müzik  Doktora Z Türkçe 

11.  Çağdaş Müzikte Karşılaştırmalı Stiller  Doktora S Türkçe 

12.  20. YY’ın ilk Yarısında Karşılaştırmalı Stiller Doktora S Türkçe 

13.  Elektronik Müziğin Doğuşu  YL Z Türkçe 

14.  Elektronik Müziğin Gelişimi: 1960 ve Sonrası YL S Türkçe 

15.  İslamiyet'ten Önce Türk Müziği I-II YL S Türkçe 

16.  Osmanlı Sarayı'nda Müzik YL S Türkçe 

17.  Lale Devri ve Müzik YL S Türkçe 

18.  III. Selim Devri ve Müzik YL S Türkçe 

19.  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modernleşme ve Müzik YL S Türkçe 

20.  16. ve 17. Yüzyılda Türk Müziği Çalışmaları Doktora S Türkçe 

21.  18. Yüzyılda Türk Müziği Çalışmaları Doktora S Türkçe 

22.  19. ve 20. Yüzyılda Türk Müziğinde Teoriler ve Analiz Doktora S Türkçe 

23.  1950'ye dek Çağdaş Türk Müziği YL S Türkçe 

24.  1950 sonrası Çağdaş Türk Müziği YL S Türkçe 

Sıra 

No 

Bestecilere ve Müzik Bilimcilerine İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri Program  Z/ 

S 

Dil 

1.  Beethoven’ın Yaylı Dörtlüleri Bağlamında Besteci Kişiliğine Farklı Bir 

Bakış 

Doktora S Türkçe 

2.  SafiyuddinUrmevi ve Kitab-ül Edvarı Doktora S Türkçe 

3.  Abdülkadir Meragi ve Anadolu Edvar Geleneği Doktora S Türkçe 

http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6103
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4.  A. Saygun’un Eserlerinde Düşünsel Arka Plan  Doktora S Türkçe 

5.  Çağdaş Türk Bestecileri YL S Türkçe 

Sıra 

No 

Bibliyografya ve Yazılı Kaynaklara İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri  Program  Z/ 

S 

Dil Frekans 

(f) 

1.  Batı Müziği Yazılı Kaynakları YL S Türkçe 1 

2.  Türk Müziği Yazılı Kaynakları YL S Türkçe 2 

3.  Türk Müziği Yazılı Kaynakları YL S-Z Türkçe 1 

4.  Türk Müziği Yazılı Kaynakları I-II YL S Türkçe 1 

5.  Osmanlıca Müzik Metinleri YL S Türkçe 1 

6.  Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri YL S Türkçe 1 

7.  Belgelerde Türk Müzik Yaşamı YL S Türkçe 1 

8.  Müzik Bibliyografyası YL S Türkçe 1 

9.  İleri Müzik Paleografyası Doktora S Türkçe 1 

Sıra 

No 

Popüler Müziğe İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri Program  Z/ 

S 

Dil  

1.  Popüler Müzik Çalışmaları YL S Türkçe  

2.  Popüler Müzik Tarihi  YL S Türkçe  

3.  Popüler Kültür ve Popüler Müzikler YL S Türkçe  

4.  Popüler Müzikte Eleştirel Yaklaşımlar (Critical Approaches to Popular 

Music) 

YL S İngilizce  

5.  Popüler Müzik Çalışmaları Doktora S Türkçe  

Sıra 

No 

Mitolojik Konulara İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri Program Z/ 

S 

Dil  

1.  Mitoloji Müzik İlişkisi I-II YL S Türkçe  

2.  Mitolojinin Türk   Müziğine Yansımaları YL S Türkçe  

3.  Türk Halk Biliminde Türk Mitolojisi Unsurlarının Müzik Bilimleri 

Açısından İncelenmesi 

YL S Türkçe  

4.  Müzik ve Yunan Mitolojisi Doktora Z Türkçe  

Sıra 

No 

Karşılaştırmalı Tarihsel Müzikoloji Dersleri Program  Z/ 

S 

Dil  

1.  Karşılaştırmalı Müzik Tarihi YL S Türkçe  

http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6107
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6114
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2.  Türk ve Batı Müziği Arasındaki Etkileşimler YL S Türkçe  

3.  Türk ve Dünya Müzik Tarihi Doktora Z-S Türkçe  

4.  Sanatlarda Müzikal Etkileşim I-II Doktora S Türkçe  

Sıra 

No 

Müzik Eleştirisine İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri Program Z/ 

S 

Dil  

1.  Müzikte Performans Eleştirisi YL S Türkçe  

2.  Müzikte Performans Eleştirisi Doktora S Türkçe  

Sıra 

No 

Diğer Konulara İlişkin Tarihsel Müzikoloji Dersleri Program  Z/ 

S 

Dil  

1.  Batı Müziği Teorileri Tarihi YL S Türkçe  

2.  Çağdaş Müzik Akımları YL S Türkçe  

3.  Müzikli Sahne Yapıtları YL S Türkçe  

4.  Müzikli Sahne Yapıtları  YL S-Z Türkçe  

5.  Müziğin Evriminde Ekonomi Politik Etkileri I  YL Z Türkçe  

6.  Türk Askeri Müzik Geleneği YL S Türkçe  

7.  Türk Müziğinde Batılılaşma ve Modernizm Doktora S Türkçe  

8.  Çalgıbilim Araştırmaları YL S Türkçe  

9.  Müzik Antropolojisi YL S Türkçe  

10.  Müzik Antropolojisi (Anthropology of Music) YL S İngilizce  

11.  Müziğin Toplumsal Tarihi I-II Doktora Z-S Türkçe  

12.  Müzikbiliminde Gelenekler, Kanonlar ve Ekoller  Doktora Z Türkçe  

13.  Müzikte Türler ve Biçimler YL S Türkçe  

14.  Müzik Terapi Yöntemleri Doktora S Türkçe  

 

Tablo 5.a.’da görüldüğü üzere tarihsel müzikoloji alt disiplininin “tarihsel müzikoloji genel bilgi 

ve tanıtımı” konusuna ilişkin bir lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu ders zorunlu olup 

İngilizce dilindedir ve yüksek lisans düzeyindedir. “Zamana ilişkin tarihsel müzikoloji” konularına 

ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam yirmi dört lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. 

Bu derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin on yedi tanesi yüksek lisans, yedi tanesi ise 

doktora düzeyindedir. Yüksek lisans düzeyindeki bir dersin birbirini izleyecek şekilde iki dönem 

olarak verildiği anlaşılmaktadır. “Bestecilere ve müzik bilimcilerine ilişkin tarihsel müzikoloji” 

konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam beş lisansüstü dersin bulunduğu 

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6101
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izlenmektedir. Bu derslerin bir tanesi yüksek lisans, dört tanesi doktora düzeyinde, Türkçe dilinde ve 

seçmeli olarak verilmektedir. “Bibliyografya ve yazılı kaynaklara ilişkin tarihsel müzikoloji” 

konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam dokuz dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu 

derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Yüksek lisans düzeyindeki bir dersin birbirini izleyecek şekilde iki 

dönem olarak verildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan tabloda görüldüğü üzere dersin seçmeli/zorunlu 

olma durumu farklı olduğundan farklı birer ders olarak alınmış aynı isimli bir yüksek lisans dersi de 

bulunmaktadır. Tablodaki frekans bölümünden de görüldüğü üzere bir dersin farklı kurumlarda aynı 

isimle verildiği izlenmektedir. “Popüler müziğe ilişkin tarihsel müzikoloji” konularına ilişkin dersler 

incelendiğinde bu grupta toplam beş lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin dördü 

Türkçe dilinde iken birisi İngilizce dilindedir. Ayrıca derslerin dört tanesi yüksek lisans, bir tanesi ise 

doktora düzeyindedir. Derslerden bir tanesi aynı isimle yüksek lisans ve doktora olmak üzere farklı 

düzeylerde verilmektedir. “Mitolojik konulara ilişkin tarihsel müzikoloji” konularına ilişkin dersler 

incelendiğinde toplam dört lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe 

dilindedir. Ayrıca derslerin üçü yüksek lisans, biri ise doktora düzeyindedir. “Karşılaştırmalı tarihsel 

müzikoloji” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam dört lisansüstü dersin 

bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin iki tanesi yüksek 

lisans, iki tanesi ise doktora düzeyindedir. 

Tablo 6. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Kültürel Müzikoloji/Etnomüzikoloji Alt Disiplinine İlişkin 

Derslerin Dağılımları 

Sıra No Ders Adı f % 

1.  Kültürel Müzikoloji/Etnomüzikoloji Genel Bilgi ve Tanıtımını İçeren Kültürel Müzikoloji / 

Etnomüzikoloji Dersleri 

11 20,3 

2.  Etnomüzikolojik Çalışmalar ve Yöntemlerini İçeren Kültürel Müzikoloji / Etnomüzikoloji Dersleri 11 20,3 

3.  Türk Dünyası ve Müziğini İçeren Kültürel Müzikoloji / Etnomüzikoloji Dersleri 12 22,2 

4.  Müzik ve Toplum İlişkisini İçeren Kültürel Müzikoloji / Etnomüzikoloji Dersleri 7 12,9 

5.  Kültürlerarası Müzikleri İçeren Kültürel Müzikoloji / Etnomüzikoloji Dersleri 6 11,1 

6.  Dünya Müziklerini İçeren Kültürel Müzikoloji / Etnomüzikoloji Dersleri 4 7,4 

7.  Diğer Kültürel Müzikoloji / Etnomüzikoloji Dersleri 3 5,5 

 TOPLAM 54 100 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi müzikoloji lisansüstü programlarındaki müziği kültürel bağlamda 

ele alan ve inceleyen, ait olduğu toplumdaki insanın kökeni, evrimi, biyolojik özellikleri, toplumsal ve 

kültürel yönleriyle birlikte inceleyen kültürel müzikoloji/etnomüzikoloji alt disiplinine ilişkin 55 ders 

ele alınmıştır. Kültürel müzikoloji / etnomüzikoloji alt disiplini içerisindeki derslerin %20,3’ü kültürel 

müzikoloji/etnomüzikoloji genel bilgi ve tanıtımını ve bu tür çalışmaların yöntemlerini içeren dersleri, 
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%22,2’si Türk dünyası ve müziklerini, %11,1’i kültürlerarası müziklerine özgü diğer dersleri 

içermektedir.  

Tablo 6.a. Kültürel Müzikoloji/ Etnomüzikoloji Derslerinin Dağılımı 

Sıra 

No 

Kültürel Müzikoloji/Etnomüzikoloji Genel Bilgi ve Tanıtımını İçeren 

Dersler 

Program  Z/ 

S 

Dil 

1.  Müziğin Kültürel Çalışmaları YL S Türkçe 

2.  Müzik ve Kültürel Aidiyet YL S Türkçe 

3.  Kültür Bilimleri I-II YL S- 

Z 

Türkçe 

4.  Müzik ve Kültür Bilimleri  YL S Türkçe 

5.  Müzikte Kültürel Etkileşim ve Farklılıklar YL S Türkçe 

6.  Müzik, Kültür ve Yaratıcılık (Music, Culture and Creativity) YL Z Türkçe 

7.  Müzik Kültürleri: Bölgeler ve Eğilimler (Music Cultures: Regions and 

Trends) 

YL S Türkçe 

8.  Müzik ve Kültürel Aidiyet Doktora S Türkçe 

9.  Müzikte Kültürel Etkileşim ve Farklılıklar Doktora Z-

S 

Türkçe 

10.  Etnomüzikoloji Kuramları YL S Türkçe 

11.  Etnomüzikolojinin Temelleri YL Z Türkçe 

Sıra 

No 

Etnomüzikolojik Çalışmalar ve Yöntemlerini İçeren Kültürel Müzikoloji/ 

Etnomüzikoloji Dersleri 

Program  Z/ 

S 

Dil 

1.  Performans Etnografisi ve Analizi I-II YL S Türkçe 

2.  Müzik Etnografisi ve Araştırma Teknikleri YL S Türkçe 

3.  Etnomüzikolojide Yeni Yaklaşımlar YL S Türkçe 

4.  Etnomüzikolojide Alan Çalışması YL S Türkçe 

5.  Etnomüzikolojide Yazılı Anlatım  YL S Türkçe 

6.  Etnomüzikolojide Yöntem ve Teknik I-II Doktora Z Türkçe 

7.  Etnomüzikoloji Kuramı I-II Doktora S Türkçe 

8.  Etnomüzikolojide Yazılı Anlatım I-II Doktora S Türkçe 

9.  Etnomüzikolojide Güncel Tartışmalar YL S Türkçe 

10.  Etnomüzikolojide Teorik Yaklaşımlar (TheoriticalPerspectives in Doktora S İngilizce 
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Ethnomusicology) 

11.  Saha Araştırması ve Laboratuvar Teknikleri 

(FieldworkandLaboratoryTechniques) 

Doktora S İngilizce 

Sıra 

No 

Dünya Müziklerini İçeren Kültürel Müzikoloji/ Etnomüzikoloji Dersleri Program  Z/ 

S 

Dil 

1.  Latin Amerika Müzikleri YL S Türkçe 

2.  Geleneksel Hint Müzikleri YL S Türkçe 

3.  Geleneksel Japon Müzikleri YL S Türkçe 

4.  Anadolu Müzik Kültürü YL S Türkçe 

Sıra 

No 

Müzik ve Toplum İlişkisini İçeren Kültürel Müzikoloji/ Etnomüzikoloji 

Dersleri 

Program  Z/ 

S 

Dil Frekans 

(f) 

1.  Sanat ve Toplum YL S- 

Z 

Türkçe 2 

2.  Türkiye’de Müziğin Toplumsal Sorunları YL S Türkçe 1 

3.  Müzik ve Toplumsal Cinsiyet YL S Türkçe 3 

4.  Türkiye’de Müziğin Toplumsal Sorunları Doktora S Türkçe 1 

5.  Toplumsal Cinsiyet ve Müzikal Kanon I-II YL S Türkçe 1 

6.  Müzik, Edebiyat ve Toplum I-II YL S Türkçe 1 

7.  Müziğin Toplumbilimsel Bileşenleri  Doktora S Türkçe 1 

Sıra 

No 

Türk Dünyası ve Müziğini İçeren Kültürel Müzikoloji/ Etnomüzikoloji 

Dersleri 

Program Z/ 

S 

Dil  

1.  Türk Folkloru ve Kuramları YL S Türkçe  

2.  Yöresel Müziklerimizde Tür, Biçim ve Ritim  YL S Türkçe  

3.  Anadolu Uygarlıklarında Müzik YL S Türkçe  

4.  Türk Dünyasında Aşıklık Geleneği YL S Türkçe  

5.  Türk Dünyasında Aşık Sanatı Doktora S Türkçe  

6.  Türk Müzik Kültürü ve Tarihi Doktora S Türkçe  

7.  Türk Halk Bilimi YL S Türkçe  

8.  Türkiye’de Çoksesli Müzik YL S Türkçe  

9.  Türkiye’de Çoksesli Müzik Doktora S Türkçe  

10.  Türk Müzik Enstrümanlarında Karşılaştırmalı Çalışmalar (Comparative Doktora S İngilizce  
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Studies on Turcic Musical Instruments) 

11.  Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi YL S Türkçe  

12.  Türkler ve Müzikoloji YL S Türkçe  

Sıra 

No 

Kültürlerarası Müzikleri İçeren Kültürel Müzikoloji/ Etnomüzikoloji 

Dersleri 

Program  Z/ 

S 

Dil  

1.  Çapraz Kültürel Müzik Analizi YL S Türkçe  

2.  Kültürlerarası Diyalog, Aracılık ve Müzik YL S Türkçe  

3.  Müzikolojide Etnisite ve Kimlik YL S Türkçe  

4.  Küreselleşme ve Müzik I-II YL S Türkçe  

5.  Müziğin Evriminde Ekonomik Politik Etk. I-II YL Z Türkçe  

6.  Müzikte Kimlik Sorunları (Identity Issues in Music) YL S İngilizce  

Sıra 

No 

Diğer Kültürel Müzikoloji / Etnomüzikoloji Dersleri Program  Z/ 

S 

Dil  

1.  Etnik ve Yerel Müzikler YL S Türkçe  

2.  Etnik ve Yerel Müzikler Doktora S Türkçe  

3.  Modern Müzik Çalışmaları Doktora S Türkçe  

Tablo 6.a.’da görüldüğü üzere kültürel müzikoloji/ etnomüzikoloji alt disiplininin “genel bilgi ve 

tanıtımı”nı içeren konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam onbir lisansüstü dersin 

bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin dokuz tanesi 

yüksek lisans, iki tanesi ise doktora düzeyindedir. Grupta bulunan iki dersin aynı isimde olup hem 

yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki düzeyde de verildiği görülmektedir. 

“Etnomüzikolojik çalışmalar ve yöntemleri” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam 

onbir lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı dokuz tanesi Türkçe, iki tanesi 

ise İngilizce dilindedir. Ayrıca derslerin altı tanesi yüksek lisans, beş tanesi ise doktora düzeyindedir. 

Grupta bulunan iki dersin aynı isimde olup hem yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki 

düzeyde de verildiği görülmektedir. “Dünya müzikleri” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu 

grupta toplam dört lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilinde, 

seçmeli ve yüksek lisans düzeyindedir. “Müzik ve toplum ilişkisi” konularına ilişkin dersler 

incelendiğinde bu grupta toplam yedi lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı 

Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin beş tanesi yüksek lisans, iki tanesi ise doktora düzeyindedir. 

Grupta bulunan derslerden birinin farklı kurumlarda aynı isim altında verilmekte olduğu 

görülmektedir. Tablodaki frekans bölümünden de görüldüğü üzere iki dersin farklı kurumlarda aynı 

isimle verildiği izlenmektedir. “Türk dünyası ve müziği” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu 
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grupta toplam oniki lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin onbir tanesi Türkçe 

dilinde, bir tanesi ise İngilizce dilindedir. Ayrıca derslerin sekiz tanesi yüksek lisans, dört tanesi ise 

doktora düzeyindedir. Grupta bulunan iki dersin aynı isimde olup hem yüksek lisans hem de doktora 

olmak üzere her iki düzeyde de verildiği görülmektedir.   “Kültürlerarası müzik” konularına ilişkin 

dersler incelendiğinde bu grupta toplam altı lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin 

beşi Türkçe dilinde, biri ise İngilizce dilindedir. Ayrıca derslerin tamamı yüksek lisans düzeyindedir. 

Kültürel müzikoloji/ etnomüzikoloji alt disiplininin diğer konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu 

grupta toplam üç lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilinde olup 

seçmeli olarak verilmektedir. Derslerin biri yüksek lisans ve iki tanesi de doktora düzeyindedir. 

Grupta bulunan iki dersin aynı isimde olup hem yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki 

düzeyde de verildiği görülmektedir. 

Tablo 7. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Disiplinlerarası Müzikoloji / Karşılaştırmalı 

Müzikoloji Alt Disiplinine İlişkin Derslerin Dağılımları 

Sıra No Ders Adı Program Z/ S Dil Frekans (f) 

1.  Müzik Sosyolojisi YL S Türkçe 5 

2.  Müzik Sosyolojisi  Doktora Z Türkçe 1 

3.  Müzik Felsefesi YL Z Türkçe 2 

4.  Müzik Felsefesi Doktora Z Türkçe 1 

5.  Müzik Psikolojisi YL S Türkçe 2 

6.  Müzik Psikolojisi Doktora S Türkçe 2 

7.  Sanat Felsefesi  YL Z Türkçe 2 

8.  Müzikte Disiplinlerarası Çalışmalar I-II YL S Türkçe 1 

9.  Müzik Eleştirisi YL S Türkçe 1 

10.  Disiplinlerarası Sanat YL S Türkçe 1 

11.  Sanat Felsefesine Giriş YL S Türkçe 1 

12.  Estetik YL S Türkçe 1 

13.  Müzik, Edebiyat ve Toplum I YL S Türkçe 1 

14.  Karşılaştırmalı Müzik Teorileri  YL Z Türkçe 1 

15.  Müzikte Disiplinlerarası Çalışmalar I Doktora S Türkçe 1 

16.  Yüzyıl Dönümünde Karşılaştırmalı Müzik  Doktora S Türkçe 1 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi 16 dersten müziğin diğer disiplinlerle olan ilişkisini inceleyen 

müzikoloji lisansüstü programlarındaki disiplinlerarası müzikoloji/ karşılaştırmalı müzikoloji alt 

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6120
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
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disiplinine ilişkin olarak ders ele alınmıştır. Bu derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin 

onbir tanesi yüksek lisans, beş tanesi ise doktora düzeyindedir. Grupta bulunan üç dersin aynı isimde 

olup hem yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki düzeyde de verildiği görülmektedir. 

Grupta bulunan derslerden beşinin farklı kurumlarda aynı isim altında verilmekte olduğu 

görülmektedir. Tablodaki frekans bölümünden de görüldüğü üzere beş dersin farklı kurumlarda aynı 

isimle verildiği izlenmektedir.  

Tablo 8. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırmaya İlişkin Derslerin 

Dağılımları 

Sıra No Ders Adı  f % 

1.  Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiğine İlişkin Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma Dersleri 10 29,4 

2.  Akademik Yazım Tekniklerine İlişkin Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma Dersleri 8 23,5 

3.  Literatür Tarama ve İncelemeye İlişkin Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma Dersleri 6 17,6 

4.  Seminer Çalışmalarına İlişkin Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma Dersleri 6 17,6 

5.  İstatistiksel Uygulamalara İlişkin Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma Dersleri 4 11,7 

 TOPLAM 34 100 

Tablo 8’de müzikoloji lisansüstü programlarındaki araştırma ve bilgi becerileri kazandırmaya 

ilişkin toplam 34 farklı dersin dağılımı görülmektedir. Buna göre; müzikoloji lisansüstü 

programlarında %29,4’ü araştırma yöntemleri ve yayın etiğine, %23,5’i akademik yazım tekniklerine, 

%17,6’sı literatür tarama ve inceleme ile seminer çalışmalarına ve %11,7’si istatistiksel uygulamalara 

ilişkin araştırma bilgi ve becerileri kazandırma derslerinden oluşmaktadır.  

Tablo 8.a. Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma Derslerinin Dağılımı 

Sıra 

No 

Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma Derslerinin Dağılımı Program Z/ 

S 

Dil  Frekans 

(f) 

1.  Bilimsel Araştırma Yöntemleri YL S Türkçe 1 

2.  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği YL Z Türkçe 2 

3.  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği YL S Türkçe 1 

4.  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik YL Z Türkçe 1 

5.  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Doktora Z Türkçe 1 

6.  Müzik Bilimlerinde Araştırma Teknikleri YL S Türkçe 1 

7.  Müzikte Araştırma Yöntemleri I-II YL S-Z Türkçe 1 

8.  Müzikte İleri Araştırma Yöntemleri YL S Türkçe 1 

http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/SBE8001
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
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9.  Bilim Eğitim ve Etik YL S Türkçe 1 

10.  Bilim Felsefesi ve Etiği Doktora Z Türkçe 1 

Sıra 

No 

Akademik Yazım Tekniklerini İçeren Araştırma ve Bilgi Becerileri 

Kazandırma Dersleri 

Program Z/ 

S 

Dil   

1.  Müzikte Bilimsel Rapor Yazma Teknikleri YL S Türkçe  

2.  Müzikte Bilimsel Rapor Yazma Teknikleri Doktora S Türkçe  

3.  Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması YL S Türkçe  

4.  Akademik Yazım YL S Türkçe  

5.  Akademik Araştırma Disiplini ve Yazım Teknikleri YL S Türkçe  

6.  Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım I-II YL S Türkçe  

7.  Müzik Araştırmalarında Yazılı Anlatım YL S Türkçe  

8.  Müzikte Derleme Teknikleri YL S Türkçe  

Sıra 

No 

İstatistiksel Uygulamaları İçeren Araştırma ve Bilgi Becerileri 

Kazandırma Dersleri 

Program Z/ 

S 

Dil   

1.  Müzik Biliminde İstatistiksel Yöntemlerle Veri Toplama ve Hipotez 

Testleri 

YL S Türkçe  

2.  Müzik Biliminde Temel İstatistiksel Uygulamalar YL S Türkçe  

3.  Müzik İncelemesinde Bilişsel Yöntem ve Teknik I-II Doktora S Türkçe  

4.  Müzikte Nitel Araştırmalar YL S Türkçe  

Sıra 

No 

Ders Adı Program Z/ 

S 

Dil   

1.  Konu Yönelimleri ve Kaynak Tarama YL S Türkçe  

2.  Müzik Araştırmaları I-II Doktora Z-S Türkçe  

3.  Alan Araştırmasında Güncel Tartışmalar YL S Türkçe  

4.  Müzikte Disiplinlerarası Çalışmalar II Doktora S Türkçe  

5.  Müzikolojik Metin İncelemesi YL S Türkçe  

6.  Müzikoloji Kaynakları YL S Türkçe  

Sıra 

No 

Seminer Çalışmalarını İçeren Araştırma ve Bilgi Becerileri Kazandırma 

Dersleri 

Program Z/ 

S 

Dil  Frekans 

(f) 

1.  Müzikoloji Semineri  YL Z Türkçe 1 

2.  Müzikoloji Semineri  Doktora Z Türkçe 1 

3.  Seminer YL Z Türkçe 9 

4.  Seminer YL S Türkçe 2 

5.  Seminer Doktora Z Türkçe 3 

6.  Seminer Doktora S Türkçe 2 

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6118
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6125
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MZJ6105
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
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Tablo 8.a.’da görüldüğü üzere araştırma ve bilgi becerileri kazandırmaya yönelik dersler 

içerisinde bulunan “araştırma yöntemleri ve yayın etiği”ne ilişkin incelendiğinde bu grupta toplam on 

lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin 

sekiz tanesi yüksek lisans, iki tanesi ise doktora düzeyindedir. Grupta bulunan bir dersin aynı isimde 

olup hem yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki düzeyde de verildiği görülmektedir. Öte 

yandan tabloda görüldüğü üzere dersin seçmeli/zorunlu olma durumu farklı olduğundan farklı birer 

ders olarak alınmış aynı isimli bir yüksek lisans dersi de bulunmaktadır. Tablodaki frekans 

bölümünden de görüldüğü üzere bir dersin farklı kurumlarda aynı isimle verildiği izlenmektedir. 

“Akademik yazım teknikleri” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam sekiz 

lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilinde olup seçmeli olarak 

verilmektedir. Derslerin yedi tanesi yüksek lisans, bir tanesi ise doktora düzeyindedir. Grupta bulunan 

iki dersin aynı isimde olup hem yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki düzeyde de verildiği 

görülmektedir. “İstatistiksel uygulamalar” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam 

dört lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilinde olup seçmeli 

olarak verilmektedir. Derslerin üç tanesi yüksek lisans, bir tanesi ise doktora düzeyindedir. “Literatür 

tarama ve inceleme” konularına ilişkin dersler incelendiğinde bu grupta toplam altı lisansüstü dersin 

bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin dört tanesi yüksek 

lisans, iki tanesi ise doktora düzeyindedir. “Seminer çalışmaları” konularına ilişkin dersler 

incelendiğinde bu grupta toplam altı lisansüstü dersin bulunduğu izlenmektedir. Bu derslerin tamamı 

Türkçe dilindedir. Ayrıca derslerin üç tanesi yüksek lisans, üç tanesi ise doktora düzeyindedir. 

Tabloda görüldüğü üzere dersin seçmeli/zorunlu olma durumu farklı olduğundan farklı birer ders 

olarak alınmış aynı isimli yüksek lisans ve doktora dersleri de bulunmaktadır. Ayrıca aynı isimde 

farklı kurumlarda dersin verildiği de tablodan anlaşılmaktadır. Tablodaki frekans bölümünden de 

görüldüğü üzere dört dersin farklı kurumlarda aynı isimle verildiği izlenmektedir. 

Tablo 9. Müzikoloji Lisansüstü Programlarındaki Genel Kültür Bilgilerine İlişkin Derslerin Dağılımları 

Sıra No Ders Adı Program Z/ S 

1.  Sanat Kuramları YL S 

2.  Sanat ve Düşünce Tarihi YL S 

3.  Türk Halk Bilimi Doktora S 

4.  Çince-I YL S 

5.  Çince-I Doktora S 

6.  Farsça-I YL S 

7.  Farsça-I Doktora S 

8.  Rusça-I YL S 

9.  Rusça-I Doktora S 

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/27/602
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Tablo 9’da müzikoloji lisansüstü programlarındaki genel kültür bilgilerine ilişkin toplam 9 

dersin dağılımı görülmektedir. Bu derslerin tamamı seçmeli olarak verilmektedir. Derslerin beş tanesi 

yüksek lisans, dört tanesi ise doktora düzeyindedir. Grupta bulunan üç dersin aynı isimde olup hem 

yüksek lisans hem de doktora olmak üzere her iki düzeyde de verildiği görülmektedir.  

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Elde edilen bulgulara göre ulaşılan sonuçlar arasında müzik alanında yapılan bütün bilimsel 

çalışmaları kapsayan müzikoloji alanının lisansüstü programlarının %72,7 ile Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde bulunduğu, derslerin %70,6’sının yüksek lisans dersleri olduğu ve yine bu derslerin 

%82,7’sinin seçmeli olduğu, %94,1’inin Türkçe olarak verildiği belirlenmiştir. Müzikoloji lisansüstü 

programlarında yer alan derslerin dağılımları incelendiğinde %30,5 ile sistematik müzikoloji alt 

disiplinin ön sırada geldiği, ardından bunu %25 ile tarihsel müzikolojiye ve %19,8 ile kültürel 

müzikoloji/etnomüzikoloji alt disiplinlerine ilişkin derslerin izlediği görülmüştür. Yapılan inceleme 

sonrası programlardaki dersler arasında müzikoloji alt disiplinlerine ilişkin derslerin yanı sıra 

müzikoloji genel bilgi ve tanıtımı (%2,9), genel kültür (%3,3) ve araştırma bilgi ve becerileri 

kazandırmaya (%12,5) ilişkin derslerin de bulunduğu izlenmiştir. Müzikoloji alanında genel bilgileri 

içeren bu derslerin müzikolojinin temel bilgilerini, bu alandaki çalışma yöntemlerini ve kuramlarını, 

belirli tarihsel dönemlere dayalı olarak müzikolojik çalışmaları ve müzikoloji literatürünü incelediği 

söylenebilir. Araştırma bilgi ve becerileri ders grubunun içerisinde bulunan özellikle araştırma 

yöntemleri ve yayın etiğini içeren derslerin büyük ölçüde zorunlu derslerden oluştuğu dikkat 

çekmektedir. Sistematik müzikoloji alt disiplininde yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere 

83 farklı dersin yer aldığı ve bu derslerin arasında müzik eğitimine ilişkin sistematik müzikoloji 

derslerinin %40,9 ile öne çıktığı belirlenmiştir. Bunun ardından ise %33,7 ile müzik teorisi dersleri 

gelmektedir. Araştırma kapsamında yer alan tarihsel müzikoloji alt disiplinine ilişkin dersler ele 

alındığında zamanı (belirli bir dönem, belirli bir yüzyıl gibi) ön plana alan tarihsel müzikoloji 

derslerinin %35,2 oranında olduğu görülmüştür. Bibliyografya ve yazılı kaynaklara ilişkin derslerin de 

%13,2 ile takip ettiği belirlenmiştir. Kültürel müzikoloji/etnomüzikoloji derslerinin %22,2  ile en fazla 

oranda Türk dünyası ve müziğini ele alan derslerin ve %20,3 ile bu alt disiplini tanıtan ve genel bilgi 

veren dersler ile bu alt disiplindeki çalışma yöntemlerini içeren derslerin öne çıktığı görülmüştür. 

Araştırma kapsamında yer alan disiplinler arası müzikoloji/ karşılaştırmalı müzikoloji alt disiplinine 

ilişkin derslerin diğer alt disiplinlere göre daha az ele alındığı ortaya çıkmıştır. Bu alt disipline ait 

derslerin içerisinde de hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde ortak isimli derslerin bulunduğu, 

ayrıca bu ortak isimli derslerin farklı kurumlarda yine aynı isimlerle verilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Araştırma bilgi ve becerileri kazandırmaya ilişkin derslerin araştırma sürecinin hemen hemen her 

evresine (yöntem bilgisi, araştırma etik kuralları, literatür tarama, istatistiksel uygulamalar gibi) hitap 

eden dersler olduğu belirlenmiştir. Bu ders grubu içerisinde bulunan ve “istatistiksel uygulamalar” 

konularını içeren derslerin araştırmacının sonuca varmasına yardım eden, verilerin tek tek ve 
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dağılımlar halinde özetlenerek sunulmasını sağlayan istatistiksel teknikler üzerine incelemeler yapan 

derslerden oluştuğu söylenebilir. Bu durum lisansüstü öğrencilerin tez aşamasına geçmeden önce 

belirli bir bilgi birikimine sahip olmaları açısından önemli görülmektedir. Ders isimleri ve 

içeriklerinden anlaşıldığı üzere tez çalışmalarında öğrencileri yapacakları araştırmalar için 

araştırmaların temel nitelikleri, planlanması, araştırma süreci, araştırmanın rapor haline getirilmesi gibi 

süreçler için hazırlayan dersler olarak görülmektedir. Lisansüstü programlarında yer alan ders 

çeşitliliği ile dersler müzikolojinin alt dalları ve diğer alt gruplara ayırılmaya çalışılmıştır. İncelenen 

dersler araştırmada ele alınan gruplara alınabileceği gibi kimi zaman birbiriyle örtüşük de 

olabilmektedir. Çünkü müzikoloji alt disiplinleri arasında belirgin farklar olmasıyla birlikte, bazı 

noktalarda da birbirleriyle örtüşmektedirler. Dolayısıyla müzikoloji alt disiplinleri arasında kesin 

sınırların veya sınır çizgilerinin olduğu söylenemez, sınır bölgeleri olduğu gibi geçiş bölgelerinin de 

olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden çalışmada dersler en yakın olduğu düşünülen gruplara 

eklenmiştir.  

4. ÖNERİLER 

(1) Yapılan inceleme sonucu müzikoloji alt disiplinlerinden biri olan disiplinlerararası 

müzikoloji / karşılaştırmalı müzikoloji alanında verilen derslerin çeşitlendirilmesi ve sayıca 

arttırılması müzikoloji alt disiplinlerine yönelik derslerin sayısal dağılımı açısından yararlı olabilir. (2) 

Bu araştırmaya ek olarak müzikolojiye ilişkin açılan lisansüstü programların ders dağılımının 

üniversitelere göre ders dağılımları müzikoloji alt disiplinleri doğrultusunda incelenebilir. Böylelikle 

alanda uzmanlaşmak isteyen lisansüstü öğrenci adayları müzikoloji alanında ilgi duydukları alt 

disiplinlere göre tercih yapma şansını yakalayabilirler. (3) Müzikoloji alanında lisansüstü eğitim almış 

ve tamamlamış olan öğrencilerin görüşleri ile programların içerisindeki ders dağılımı, ders çeşitliliği, 

verimliliği ve uzmanlaşmaya katkısı konularında genel bir değerlendirme yapılabilir. (4) Müzikoloji 

lisansüstü programlarında yer alan seçmeli dersler arasından en çok tercih edilen dersler ve 

nedenlerine ilişkin bir araştırma yapılabilir. (5) Müzikoloji programlarında alınan dersler ve bu dersler 

sonucunda tercih edilen tez konularının ilişkisine yönelik yeni bir araştırma yapılarak derslerin 

araştırmaları yönlendirmesi ve araştırmalara katkısı incelenebilir. (6) Farklı üniversitelerin bünyesinde 

bulunan müzikoloji lisansüstü programlarında aynı ya da benzer isimle açılan derslerle ilgili ortak 

çalışma, ders notu, kitap vb. çalışmalar yapılabilir. (7) Ülkemizde var olan müzikolojiye ilişkin 

lisansüstü programların desteği, müzikoloji çalışmalarının ilerlemesi ve müzikoloji biliminin gelişmesi  

ile birlikte müzikoloji alt disiplinlerine göre lisansüstü programlar açılarak alanın alt disiplinler 

doğrultusunda daha hızlı bir gelişme göstermesi sağlanabilir. 
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ÖZET 

Fosil yakıtların bilinçsiz bir biçimde kullanımının çevre ve insan sağlığında yarattığı ağır 

tahriplerin sonucunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme trendi hızlanma göstermiş ve bu 

kaynakların etkin bir biçimde kullanımı teşvik edilmiştir. Fosil yakıtların kontrolsüzce tüketilmesi, 

yüksek seviyedeki nüfus artış hızı ve kısmen bu etmenlerin etkisiyle oluşan çevre kirliliği gibi 

belirleyici faktörler, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin bir biçimde faydalanılmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu çalışma yenilenebilir enerji kaynaklarına genel bir bakış açısı ile yaklaşacak ve 

bu kaynakların kullanım avantajlarını objektif bir biçimde tartışmaya açacaktır. Tartışma konusu 

içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının başlıca temel özellikleri, kullanım alanları, göreceli 

kullanım fayda ve zararları yer alacaktır.  

Anahtar kelimeler: Yenilenebilir enerji, Türkiye, çevresel kirlilik, sürdürülebilir enerji, ekonomik 

büyüme politikalarını. 

ABSTRACT 

The main reason for the environmental impacts and human health problems is the unconscious 

exploit of fossil fuels. Consequently, the trend of the renewable energy utilization is accelerated and 

the effective use of renewable resources has been encouraged. Decisive factors such as uncontrolled 

consumption of fossil fuels, high rate of population growth and, in part, environmental pollution 

caused by these factors, require more effective utilization of renewable energy sources.  In this study, 

an overview of renewable energy resources to achieve a better utilization of renewable energy 

potential is presented. In addition, it has discussed the advantages of utilization of these renewable 

energy resources objectively. Within the scope of the discussion, the main basic features of renewable 

energy sources will be utilization areas, utility benefits and losses.  

Keywords: renewable energy, Turkey, environmental pollution, sustainable energy, economic growth 

policies. 

GİRİŞ 

Enerji kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılması, ulusal zenginliğin yaratılmasında ve aynı zamanda 

ekonomik kalkınmanın gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomik büyüme ve iktisadi 
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faaliyetin ana itici gücü olarak görülen, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı ve bağımlılığı artmıştır Petrol 

ve diğer geri kalan fosil yakıtların sonlu kaynaklar olması, dünya nüfusunun sahip olduğu toplam 

enerji potansiyelini tedbirli bir biçimde değerlendirmesine neden olacaktır. Bunun yanında,   fosil 

yakıtların bilinçsiz bir biçimde kullanımının kaçınılmaz sonucu ortaya çıkan küresel iklim 

değişiklikleri ve atmosfer içindeki sera gazı oranındaki artış baş denilmesi güç sorunlara yol 

açmaktadır. Yukarıda bahsedilen olgulardan yola çıkarak, sahip olunan enerji potansiyelinden etkin bir 

biçimde faydalanılması için enerji teknolojilerine olan yatırımların kayda değer bir gelişim göstermesi 

gerektiği ortaya çıkmaktadır.   

Dünya’nın birincil enerji tüketimi 2017’deki %2.2’lik artış ile 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır (British Petrol, 2018).  Türkiye sahip olduğu doğal enerji kaynağı potansiyeliyle dünya 

üzerinde kendine önemli bir konuma oturtmaktadır. Fakat ülkemiz fosil yakıt kaynakları bakımından 

aynı şekilde zengin olmamakta; bunun sonucunda gelecekte petrol doğal gaz ve hatta kömür gibi 

yakıtlar için beklenen talebin karşılanmasında güçlük çekilecektir. Eldeki istatistiki verilere göre 

Türkiye’nin ana fosil enerji kaynağı kömürdür ve bu kaynağın Türkiye’deki toplam enerji tüketiminin 

%24’ünü karşıladığı bilinmektedir. Türkiye, sahip olduğu kömür potansiyelinin stratejik planlaması 

sonucunda 1999 yılındaki 20.1 MTEP kömür tedarikini 2020’de 118.4 MTEP’e çıkarmayı 

amaçlamaktadır (Benli, 2013). 

   

Şekil  1. Türkiye’de Enerji Tüketimi: Geçmiş Veriler ve Tahminler (TEİAŞ, 2018) 

Şekil 1’de enerji tüketiminin son verileri ile yakın gelecek tahminleri görülmektedir. Nihai tüketim 

olarak bakıldığında elektrik tüketiminin 2013 yılındaki 246 TWh seviyesinden 2023 yılında 424 

TWh’a yükselmesi, yani 2013 rakamlarına göre yüzde 72’lik bir artış yaşanması beklenmektedir.  

Türkiye’de temel enerji stratejilerinin aşağıda sıralanmıştır: 

• Yerli kaynakların payının arttırılması 

• Kaynak çeşitliliğinin arttırılması 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının paylarının arttırılması 
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• Enerji verimliliğinin arttırılması 

Genel olarak, enerji kaynakları iki gruba ayrılabilir:  

 Doğa tarafından sürekli olarak takviye edebilen ve çevrede doğal olarak meydana gelen 

sürekli enerji akışından enerjinin üretildiği enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji başlıca enerji kaynakları arasında 

gösterilmektedir. 

 İnsan müdahalesi ile serbest bırakılabilen ve kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü 

yenilenmeyen ve tükenmekte olan enerji kaynaklara, yenilenemeyen enerji kaynakları denir. 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarına fosil yakıtlar, doğal gaz ve nükleer enerji örnek olarak 

gösterilmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakların kullanım ömrü sınırsızdır, ancak yenilenemeyen enerji kaynaklarının 

kullanım ömrü sınırlıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları aşağıda özetlendiği gibi çok sayıda ve faydalı 

avantajlara sahiptir: bunlar, 

i. Kendini yenileyebilmesi. 

ii. Yüksek enerji üretim kapasitesi.  

iii. Çevre kirliliğine yol açmaması.    

iv. Elektrik ve güç endüstri problemlerinin çözümünde belirleyici rol oynamasıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı neden olacağı sayısız faydalı çıktılar ile birlikte yüksek 

yatırım maliyetleri ve zaman ve mekânsal kısıtlamalar nedeniyle bazı sınırlamalara yol açmaktadır.  

Bu çalışmada yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları arasında bir karşılaştırma yapılmış, bu 

kaynakların kullanımının avantajları ve dezavantajları araştırılmıştır ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının getireceği faydalar açık bir biçimde tartışılmıştır. Ardından faydaları ve 

sınırlamaları tartışılacak ve dünyanın farklı ülkelerinin enerji sepetindeki yeri incelenecek ve son 

olarak Türkiye‘nin enerji pazarında dünyadaki yeri karşılaştırılacaktır.  

1. TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ 

1.1. Türkiye Jeotermal Enerjisi Potansiyeli 

Alp-Himalaya kuşağının tektonik ve magmatik olarak aktif bir bölgesinde yer alan Türkiye’de çok 

sayıda jeotermal olarak aktif bölgeler bulunmaktadır (Mutlu and Güleç, 1998). Türkiye'de jeotermal 

enerjinin kullanımı çok daha öncelere dayanmaktadır, insanlar tarih boyunca bu kaynakları tedavi 

amaçlı, banyo ve yüzme havuzu olarak kullanmışlardır. Türkiye'de jeotermal arama çalışmaları 1962 

yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. 2010 yılı sonunda 3881 

MWt (megawatt termal) ısı enerjisine sahip toplam 242.500 m derinliğe sahip 498 kuyucuk açılmıştır. 
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Türkiye'deki tahmin edilen mevcut jeotermal enerji üretim kapasitesi yaklaşık 162 MWe'dir (megawatt 

elektrik: elektrik) ve doğrudan kullanım tesisleri 795 MWt civarındadır. 

Türkiye jeotermal enerji kaynakları açısından çok zengindir ve dünyanın jeotermal kuşağında yer 

almaktadır. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli olan ülkeler arasında yedinci sırada yer almaktadır. 

Anadolu topraklarının volkanik tarihi ve Türkiye’de bulunan yüzlerce kaplıca da bu gerçeği doğrular 

niteliktedir. 

Şekil 2’de, Türkiye’deki jeotermal sahaların sıcaklık dağılımını ve bu sahaların kullanım şekline yer 

verilmiştir. Düşük sıcaklık alanları mavi renkle gösterilirken, yüksek sıcaklık alanları kırmızı renkle 

temsil edilmiştir. Türkiye'de jeotermal enerjiden elektrik üretimi sadece 10 ilçede 

gerçekleştirilmektedir ve bu ilçelerin hepsi Şekil 2'de görülebileceği gibi Batı Anadolu'da 

bulunmaktadır. Bu durum Türkiye'deki hidrotermal kaynaklarının çoğunun düşük entalpili enerji 

kaynakları olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 2. Türkiye'de jeotermal kaynakların sıcaklık dağılımı ve mevcut kullanım durumları 

(Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi 

Başkanlığı, 2018). 

Türkiye'de düşük entalpili enerji kaynaklarının kullanımı balneoloji, sera ısıtma ve bölgesel ısıtma ile 

kısıtlı kalmıştır. Bu durum Türkiye’yi jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı yüksek olan ülkeler 

arasında üst sıralara çıkarmıştır. Dünyada jeotermal enerjinin doğrudan kullanımının yüksek olduğu 

bazı ülkeler ve enerji kullanım miktarlarına Şekil 3’te yer verilmiştir. 
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Şekil 3. Dünyada jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı yüksek olan ülkeler (World Energy 

Council, 2016).  

1.2.Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Türkiye'nin önemli bir kısmı güneş enerjisinin kullanımı için uygundur. 2011 verilerine göre Türkiye, 

güneş enerjisi ve hava kolektörlerinin ısınma amaçlı kullanımı konusunda dünyada dördüncü sırada 

yer almaktadır. Türkiye'nin yıllık güneş enerjisi potansiyeli yaklaşık 1.3 milyar ton petrolün enerji 

potansiyeline denk gelmektedir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre yıllık 

toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7.5 saat) ve yıllık toplam gelen güneş enerjisi 

miktarının 1.527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4.18 kWh/m².gün) olduğu tespit edilmiştir. Bu miktar 

güneş enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirilebilecek uygulamalar için yeterlidir. Türkiye Güneş 

Enerjisi Potansiyeli Atlasına Şekil 4’te yer verilmiştir (Oğulata ve Oğulata, 2002). 

 

Şekil 4.Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (Oğulata ve Oğulata, 2002). 
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1.3.Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 

Türkiye’nin yıllık rüzgâr hızı haritasına Şekil 5’te yer verilmiştir. Haritada kırmızı renkle gösterilen 

bölgelerde rüzgâr enerjisi efektif olarak kullanılabilmektedir. Güneybatı Anadolu Bölgesi, rüzgâr 

enerjisinin efektif olarak kullanılmasına uygun bir bölgedir ve gelecekte bu bölgede rüzgar türbini 

inşalarının arttırılması planlanmaktadır. Gelecekte bu bölge yatırımcılara, çevreye, halka ve rüzgar 

türbinlerine uygun yerler haline getirilmesi planlanmaktadır (Benli, 2013)   

 

Şekil 5. 1 MW kurulu güçte ve 50 m yükseklikte bir türbin için kapasite faktörü haritası (Benli, 

2013). 

 Türkiye'de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7.5 m/s ve üzeri rüzgâr hızına sahip alanlarda 

kilometrekare başına 5 MW gücünde rüzgâr santralı kurulabileceği kabul edilmektedir. Türkiye’nin 

rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiştir. Bu potansiyele karşılık gelen toplam alan 

Türkiye yüz ölçümünün %1.30'una denk gelmektedir. 2017 yılında rüzgar enerjisinden 17.9 milyar 

kWh elektrik üretilmiştir. 2018 Haziran ayı sonu itibariyle işletmede olan rüzgâr enerji santrallerinin 

toplam kurulu gücü ise 6671 MW'tır. 

1.4.Türkiye’nin Biyokütle Enerji Potansiyeli 

Biyokütle enerjisine duyulan ilgi hem Türkiye’de, hem de Dünya genelinde gün geçtikçe artmaktadır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarına biyokütle de dahil edilmiş olup, Türkiye bu alanda önemli bir 

kapasiteye sahiptir. Zeytin çekirdeğinden samana kadar, ormanda biriken yapraklardan kanalizasyonda 

oluşan çamura kadar yakılma potansiyeline sahip her şeyin biyokütle alanına dahil edilebilmektedir. 

Türkiye'nin biyokütle atık potansiyeli 8.6 milyon ton petrole eşdeğer. 2016'da biyogaz, biyokütle, atık 

ısı ve pirolitik yağ enerjisi santrallarından 467 MW elektrik enerjisi üretilirken, 2017'nin ilk 10 ayında 

toplam kurulu gücü 554 MW'a ulaşmış bulunmaktadır. 

Türkiye’de tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan alanlarda bölgelere göre biyodizel üretim 

potansiyeli Şekil 6ʼda verilmektedir. Bu potansiyel toplamda en düşük 9. bölge’de 47.000-71.000 ton 

ve en yüksek ise 2. bölge’de 186.000-308.000 ton olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6. Türkiyeʼde kullanılmayan alanlarda biyodizel üretim potansiyeli (Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğü, 2018) 

 1.5. Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeli 

Türkiye’nin teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin %1’i, ekonomik potansiyeli 

ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16’sıdır. Türkiye, yaklaşık 1500 termal ve maden suyu 

kaynağına ve 170'den fazla jeotermal alana sahiptir. Türkiye'nin toplam brüt hidroelektrik potansiyeli 

ve toplam enerji üretim kapasitesi sırasıyla yaklaşık 50 GW ve 112TWh/yıl'dır. Şu anda, toplam 

hidroelektrik potansiyelinin sadece % 35'i faaliyette dır. Toplam brüt potansiyelin yaklaşık% 30'u 

ekonomik olarak kullanılabilir (Bilgen, S. and Sarıkaya, I. (2017). Türkiye elektrik enerjisi üretiminde 

ithal enerji kaynaklara bağımlı olduğundan, ülkenin hidroelektrik potansiyeli en kısa sürede aktif hale 

getirilmelidir. 

2. TARTIŞMA  

G20 ülkeler arasında farklı enerji üretim kapasitelerinin payları şekil 7’de verilmiştir. Almanya, 

İngiltere ve Suudi Arabistan Krallığı dışındaki tüm G20 ülkelerinde, hidroelektrik enerji, Şekil 7'de 

gösterildiği gibi yenilenebilir enerji kapasitelerinin en büyük payını oluşturuyor. Bununla birlikte, 

özellikle rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere hidroelektrik olmayan yenilenebilir elektrik kaynakları 

son yıllarda paylarını hızla artırmıştır. Almanya, toplam elektrik üretiminin yaklaşık % 30'unu ve 

kurulu kapasitenin% 50'sini oluşturan, Şekil 7'de belirtildiği gibi, elektrik üretiminde hidroelektrik 

olmayan yenilenebilir enerjinin en büyük payına sahipken, Çin 2016 sonunda neredeyse 245 GW 

hidroelektrik yenilenebilir enerji en yüksek toplam kurulu güce sahiptir. Hindistan Şekil 7'de 

gösterildiği gibi, hidroelektrik enerji de dahil olmak üzere toplam güç kapasitesinin yaklaşık % 28'ini 

oluşturan yenilenebilir enerji kaynaklarını takip etmek için önemli politika değişiklikleri yaptı. Rusya, 

Türkiye ve Suudi Arabistan'da ise, hidroelektrik olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi 

oldukça gelişmiştir. Brezilya'da elektrik tedariki, enerji sektörünün önemli bir bölümünü ve ulaşım 

sektöründe kullanımının yanı sıra hidroelektrik ve biyoyakıtlara da büyük ölçüde güvenmektedir. 
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Bununla birlikte, Arjantin'de rüzgâr enerjisi, yaklaşık 300 MW kurulu güce sahip olmakla birlikte, 

ivme kazanmakta ve yaklaşık 45€/MWh civarında çok rekabetçi maliyetlerle 2400 MW'lık artacaktır. 

Fukushima'nın yenilenebilir enerji kaynaklarının doldurulmasından sonra ve güneş PV'si Japonya'daki 

net üretimin% 4,4'ünü oluşturuyor. Bu arada Güney Kore hala fosil ve nükleer yakıt ithalatına oldukça 

bağımlıdır. Benzer şekilde, Endonezya, fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlıdır. Güney Afrika'da, fosil 

yakıtlar hala enerji üretiminin ana payını oluşturuyor. 

Ayrıca, herhangi bir G20 ilçesinde, konut ve ticari PV öz tüketiminin en yüksek payı Avustralya'da 

elde edildi ve bu da ülkenin toplam elektrik talebinin% 4'üne katkıda bulunuyor. İngiltere'de, İtalya, 

Fransa ve diğer AB yenilenebilir enerji kaynakları büyük adımlar atıyor. Birleşik Krallık'ta açık deniz 

ve kara rüzgarları artmaktadır ve güneş İtalya'da önemli paylara sahiptir ancak şu anda sadece çok 

sınırlı bir ilerleme göstermektedir. 

ABD'de ise, birçok eyalette yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar ve güneş enerjisi ile ABD'de üretim 

kapasitesinin yaklaşık% 10'una katkıda bulunuyor.. Kaliforniya eyaleti, ABD'deki sektörün karşılaştığı 

mevcut siyasi zorluklara rağmen, toplam enerji talebin% 13'ünü güneş enerjiden elde ediyor. 

 

Şekil 7. G20 ülkeler arasında farklı enerji üretim kapasitelerinin payları (Ram, M., Child, M., 

Aghahosseini, A., Bogdanov, D., 2017). 

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir biçimde kullanımı ile ilgili bilimsel ve teknolojik 

gelişimin belli bir seviyeye gelmesi, Türkiye bünyesi içinde bu araştırma konusu ile ilgili kapsamlı 
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çalışmaların artmasını bir zorunluluk haline getirmiştir.  Bunun çalışmaların sonucunda ülke sınırları 

içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek üretim miktarında belirgin bir artış 

sağlanması hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, ekonomik etmenler göz önünde 

bulundurularak kullanılmalı ve farklı enerji kaynaklarının bu ekonomik unsurlar altında nasıl çıktılar 

vereceği karşılaştırmalı analizler çerçevesinde incelenmelidir. Türkiye sahip olduğu zengin 

yenilenebilir enerji potansiyeliyle bu kaynaklardan en yüksek verimi alacak sistemler geliştirmeye 

dayalı araştırmalar yapmaya eğilmelidir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verim elde edilmelidir ve bu çeşit kaynakların 

kullanımı teşvik edilmelidir.  Bu tutumun nedeni birkaç ana faktörde ifade edilebilir.  

1- Fosil yakıtların tüketim ömrünün azalması, nüfus artışı ve ekonomik büyüme gibi faktörlerle 

birlikte artık yenilenemeyen enerji kaynakların yerine başka kaynakların bulunması gerekmektedir.   

2- Fosil yakıtların kullanımının artması ve çeşitli kirletici gazların yayılması ile gözle görülür bir 

biçimde hava ve çevre kirliliği meydana gelmiştir. Bu nedenle hava ve çevre kirliliğini azaltmak için 

bu yakıtlara alternatif bir enerji kaynağı kullanımı şarttır. 

3- Ekonomik gerekçelerle yüzletildiğinde, fosil yakıtlar bazlı enerji santrallerinin kurulmasının 

ekonomik maliyeti ve bu tesislerin ürettiği elektriğin bedeli düşünüldüğünde ekonomik açıdan daha 

verimli sistemler ile yürütülen enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmelidir. 

Türk hükümeti öncelikle elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının en az% 30'una payı 

arttırmayı ve doğal gazın payı ise % 30'un altına düşürmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, Türk hükümeti, 

2010 yılında 5346 sayılı Kanun'da gerekli değişiklikleri yapmayı planlamıştır: (i) elektrik üretiminde 

ekonomik olarak mümkün olan hidroelektrik potansiyelini tam olarak kullanmak, (ii) elektrik 

üretiminde ekonomik olarak uygun rüzgar enerjisi potansiyelini tam olarak kullanmak, (iii) 600 

MW'lık ekonomik olarak uygun jeotermal enerji potansiyelinin tam kullanımını sağlamak, (iv) 2023'e 

kadar elektrik üretimi için güneş enerjisinin kullanımını teşvik etmek ve genişletmek gerekir (Baris, K. 

and Kucukali, S., 2012).   

2023 yılı için elektrik sektöründe yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması ile ilgili olarak 2009 tarihli 

Strateji Belgesinde rüzgar, jeotermal için spesifik olmak üzere Tablo 1’de yer verilen hedefler 

belirlenmiştir. Türkiye'nin 2023 vizyonun’da Türk hükümetinin iddialı hedeflerine göre gelecekte 

yeşil enerji talebinin artması bekleniyor. 
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Tablo 1: Elektrik üretimi ve kurulu güç kapasitesi: 2013 gerçekleşmeleri, 2023 tahminleri 

(Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 2014). 

 

Tablo 2: Enerji sektörü için yenilenebilir enerji kaynaklarının 2023 hedefleri içindeki payı 

(INVEST, 2015) 

 Teknik potansiyel Hedef 

Kurulu güç  125000 MW 

Yenilenebilir kaynakların enerji 

üretiminde payı 

 %30 

Hidroelektrik 54000 Tam kullanım 

Rüzgar Enerji 114000 20000 MW 

Güneş Enerji 56000 3000 MW 

Jeotermal Enerji 2000 600 MW 

 

Ülkemizde yenilenebilir enerjiye olan ilgi gittikçe artmaktadır. Bunların sebebine bakıldığında; 

insanların refah standartlarına ulaşması, üretim ve ekonomik büyümenin sürekliliği için gereken enerji 

ihtiyacının karşılanması, fosil yakıt kaynaklarının sonlu olmasına bağlı olarak enerji maliyetlerinin 

artışı, sosyo-ekonomik ve politik olarak dışa bağımlı olmaktan kurtulabilmek adına ülkemizin öz 

kaynaklarını kullanmamız gerektiği doğrultusundaki toplum bilincindeki artış, ülkemizin atıl duran 

yenilenebilir enerji kapasitesinin tespiti ve bu kapasiteyi değerlendirme çabaları,  enerji piyasası ile 

ilgili düzenlemelerle birlikte enerji santrali kurulduğunda elde edilecek elektrik enerjisi satışının karlı 

bir yatırım olduğu fikrinin gelişmiş olmasıdır. 

Türkiye, Avrupa'nın 6. büyük elektrik piyasasıdır ve ayrıca dünya çapında en hızlı büyüyen 

pazarlardan biridir. 2000'li yılların başında, artan enerji talebini karşılamak için Türk hükümeti, 

Türkiye'nin enerji piyasasının en önemli kesimlerinde yoğunlaşan iddialı bir reform programı başlattı. 

Bu reform programı, özelleştirme, liberalleşme ve rekabetin artırılması ile birlikte pazarın yeniden 

yapılandırılmasını getirmiştir (Erdogdu, 2007).  

Ayrıca, Yenilenebilir Enerji Kanunu'nu yürürlüğe koyarak, Türk hükümeti yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üretimini artırmaya yönelik güçlü bir destek sağlamıştır. Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), yenilenebilir enerji kaynaklarının 

elektrik üretimi için kullanılması konusunda kredi imkânları sunmaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası (TSKB) , 43 hidroelektrik santrali, 2 rüzgâr santrali ve jeotermal enerji projelerine kredi 
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sağlamıştır. Türkiye, son beş yılda enerji projelerini finanse etmek için uluslararası hibelerden de 

yararlandı. Dünya Bankası ve Türkiye tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı finanse 

etmek amacıyla yürütülen uygulama sonucunda, 16 hidroelektrik santrali projesi, 1 adet rüzgar, 4 adet 

jeotermal üzere toplam 21 adet projede TSKB ve TKB tarafından yaklaşık 200 milyon dolarlık bir 

kredi sağlanmıştır (Baris, ve Kucukali, 2012).     

Dünyada yenilenebilir enerji uygulamalarının maliyeti Tablo 3'te gösterilmiştir. Tablodan açıkça 

görülebileceği gibi, yenilenebilir enerji teknolojileri için enerji üretim maliyetleri, geleneksel enerji 

teknolojilerinden hala daha yüksektir. Bununla birlikte, pek çok yenilenebilir enerji teknolojisinin 

maliyetleri, teknoloji iyileştirmeleri ve pazar olgunlaşmasıyla önemli ölçüde azalmaktadır (IEA, 

2008). Ayrıca, her hidroelektrik ve jeotermal projesinin sahaya özel olduğu belirtilmelidir. 

Dolayısıyla, aralıkları Hidroelektrik ve jeotermal santrallerin yatırım maliyeti, Tablo 3'te görüldüğü 

gibi diğer yenilenebilir enerji projelerine kıyasla önemli ölçüde değişebilir. Bu maliyet düşüşleri 

aşağıdaki nedenlerden dolayı kaynaklanır: 

• Sermaye kullanımını optimize ederken, malzeme ve işgücü ihtiyaçlarını azaltan üretim süreci 

iyileştirmeleri. 

•Kapasite faktörlerini yükselten ve kurulu maliyetleri azaltan teknoloji geliştirmeleri. 

• Daha fazla rekabetçi, küresel tedarik zincirleri, yerel pazara ve kaynak koşullarına en uygun özel 

ürünler sunmak için giderek daha fazla optimize edilmesi. 

•Proje geliştirmeye standartlaştırılmış yaklaşımları olan ve proje geliştirme risklerini en aza indiren 

deneyimli proje geliştiricileri. 

Tablo 3: Bazı yenilenebilir enerji teknolojileri için yatırım ve enerji üretim maliyetlerinin 

karşılaştırılması (IEA, 2008). 

Yenilenebilir enerji tipi Tesis büyüklüğü 

(MW) 

Tesis yatırım maliyeti 

($/kW) 

Enerji üretim maliyeti 

($ct/kWh) 
Büyük hidroelektrik 10-18000 1000-5500 3-2 

Küçük hidroelektrik 1-10 2500-7000 6-14 

Rüzgâr 1-3 1200-1700 1-14 

Jeotermal 1-100 1700-5700 3-10 

Güneş pili 1-10 5000-6500 20-80 

 

Biyokütle tesislerinde enerji üretimine ek olarak ısınma amaçlı kullanımı da mümkündür. Rüzgârdan 

enerji üretim kapasitesi yüzde 35 civarlarında iken biyokütlede enerji üretim kapasitesi yüzde 95’lere 

kadar çıkabilmektedir. Biyokütleden enerji üretimi, doğal enerji kaynağı olan rüzgâr ve güneş enerjisi 

gibi hava koşullarına bağlı bir üretim dalgalanması yaşamayacağından dolayı daha kararlı bir yapıya 

sahip olacaktır.  Türkiye’deki mevcut biyokütle tesisleri çok düşük seviyelerdedir. Türkiye atıklar 
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konusunda önemli bir potansiyele sahip olup, mevcut biyokütle kapasitesi ile en az 20 bin megavatlık 

kapasite elde edilebilir ve bunun da yaklaşık 30 milyar Dolarlık bir yatırım anlamına gelecektir. 

Türkiye'nin en büyük biyokütle potansiyeli dikkate alındığında, hükümet yetkilileri enerji kütüğüne 

biyokütle-destekli güç sistemleri dahil etmelidir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Fosil yakıtların yaygın kullanımı, havanın kirliliği ve çeşitli çevresel problemlere yol açtığından ve bu 

kaynakların kullanımında hızlı bir azalmaya gidilmiştir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı daha az çevresel kirlilik ve sürdürülebilir enerji ve ekonomik büyüme politikalarını 

desteklediği için ilgi çekicidir.  

Yenilenebilir enerjinin bu eşsiz özellikleri dünyadaki birçok ülkenin bu enerji kaynaklarının 

kullanımına yöneltmiştir. Türkiye bir yandan 2023 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam elektrik 

enerjisi talebinin en az yüzde 30’unu ve ulaştırma sektörü ihtiyaçlarının da yüzde 10’unu yenilenebilir 

enerjiden karşılamayı hedeflemekte, diğer yandan 2023 yılında enerji yoğunluğunun yani birim GSYH 

başına tüketilen enerji miktarını 2011 yılı referans alarak en az yüzde 20 düşürmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası çapta politikacıların ve mühendislerin de daha ciddi önlemler alarak ve teşvik edici 

politikalar geliştirerek yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya çapında kullanımının artması umut 

edilmektedir.  

Yenilenebilir enerji kullanım maliyetini rekabetçi bir hale getirmek için yenilenebilir enerji 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması büyük ölçüde hükümetlerin takip ettiği politikalara 

bağlıdır. Bu nedenle enerji alanında uzman kişilerin görevi, geleceğimizi göz önünde bulundurarak, 

çevre kirliliğinin azaltılması ve Türkiye’nin sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya ulaşması için 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik etmek olmalıdır.  

Bölgelerin ihtiyaç duydukları enerji kapasitelerine göre yapılacak olan yatırımların, enerji ithalatına da 

önemli ölçüde azaltıcı etki yaratacaktır.   
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PARTİ PROĞRAMLARI VE SEÇİM BEYANNAMELERİNE GÖRE DİL 

POLİTİKALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Fuat UÇAR 

Giresun Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 

ÖZET 

İletişim aracı ve toplumsal bir olgu olan dil, bu temel işlevinin yanında, bilimin, uygarlığın ve 

kültürün de çekirdeği olma özelliğine sahiptir. Bu özelliklerinin devlet politikası olarak kullanılması 

sonucu dil siyasal bir nitelik kazanmıştır. Bu yönüyle dil sorunu, Türk siyasal hayatına ve siyasal 

otoritelerin gündemine Tanzimat dönemi ile girmiştir. Günümüzde dil ve ulusçuluk arasındaki ilişki, 

bunun yaratmış olduğu toplumsal yapılanmalar ve küreselleşmenin etkileri sorunun siyasal boyutunu 

daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bu açıdan partilerin program ve seçim beyannamelerinde dile yönelik 

politikaları, aynı zamanda topluma ve yaşanılan sorunlara bakış açısını ortaya koyması bakımından 

önemlidir. Siyasi partiler, ülkede yaşanan çeşitli sorunları çözmek üzere geliştirdikleri projelerini 

seçmen kitlelerine sunarak toplumsal kabul görmek ve iktidara gelmek için çaba gösteren örgütlerdir. 

Bu yönüyle dil politikaları, parti programlarının ve seçim beyannamelerinin en önemli temalarından 

birini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olan siyasi 

partilerin dil politikalarına ilişkin görüşlerinin karşılaştırması amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamını; 

Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren ve 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimleri sonucuna 

göre TBMM’de grubu bulunan partiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda AKP, CHP, HDP, MHP ve 

İP’in program ve seçim beyannameleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre 

siyasal partilerin dil politikalarına yönelik görüşlerinde, savundukları siyasal ideoloji ve kimliğini 

belirleyen unsurların ön plana çıktığı görülmüştür. Siyasal partilerin söylemlerinde; resmi dil, eğitim 

dili, bilim dili, iletişim dili, anadil gibi kavramların yanında en fazla üzerinde durdukları kavramlar 

genel olarak Türkçe ve yabancı dil kavramları olmuştur. Bunun dışında AKP, temel konu alanları 

çerçevesinde eğitim sorununa yaklaşmış ve yabancı dil kavramına vurgu yapmıştır. CHP, eğitime 

ilişkin genel görüşlerinin yanında anadil ve eğitimi kavramına vurgu yapmıştır. MHP, milli ve manevî 

unsurları ön plana çıkararak, Türkçe’yi ön plana çıkarmıştır. HDP, “etnik kimliğe” vurgu yapan bir 

eğitim anlayışı ile anadil ve “çok dilli” kavramlarına vurgu yapmıştır. İP de Türkçe ve yabancı dil 

kavramlarına vurgu yapmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Parti Programı, Politika, Seçim Beyannamesi. 
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ABSTRACT 

Language which is a pulpit and a social phenomenon has the feature of being the core of 

science, civilization and culture as well as its core function. The use of these features as a state policy 

has gained a political character. In this respect, the language problem has entered the Turkish political 

life and the political authorities' agenda with the Tanzimat Reform Era. Today, the relationship 

between language and nationalism, the social structures that it has created, and the effects of  

globalization have brought the political dimension of the problem to the fore. In this respect, parties’ 

policies about language in party doctrines and election manifestos are important as well as for the 

point of view of collecting and experiencing problems. Political parties are organizations which try to 

come to power and come to the society by presenting their projects to electorates in order to solve 

various problems experienced in the country. In this regard, language policies constitute one of the 

most important themes of party doctrines and election declarations. This study aims to compare the 

opinions of political parties, which are one of the indispensable elements of democratic life, language 

policies. The legally active parties and the parties that have groups in Grand National Assembly of 

Turkey (TBMM) with reference to the results of parliamentary election on 24 th June 2018 constitute 

the scope of this study. In this context, program and election bulletins of Justice and Development 

Party (AKP), Republican People’s Party (CHP), People’s Democratic Party (HDP), Nationalist 

Movement Party (MHP) and Good Party (IP) have been examined comparatively. According to the 

results of the research, the political ideologies and identities of the political parties were seen as the 

forefront of their defenders' opinions on language politics. In the discourses of political parties; in 

addition to the concepts such as official language, education language, science language, 

communication language and mother tongue, the concepts they mostly focus on are Turkish and 

foreign language concepts in general. Apart from that, Justice and Development Party (AKP) has 

approached the problem of education in the main subject areas and emphasized the concept of foreign 

language. The Republican People’s Party (CHP) has emphasized the concept of mother tongue and 

education as well as its general views on education. The Nationalist Movement Party (MHP) has 

brought national and spiritual elements to the forefront, bringing Turkish into the foreground. People’s 

Democratic Party (HDP) has emphasized the concepts of mother tongue and “multilingual” with an 

understanding of education that emphasizes “ethnic identity”. She emphasized on Turkish and foreign 

language concepts in IP. 

Keywords: Language, Party Doctrine, Politics, Election Bulletin 
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GİRİŞ 

Günümüzde dünyada yaklaşık altı bin değişik dil konuşulmaktadır. Bunlar birbirleri ile ilintili 

yirmi dil ailesine mensuptur (Karaman, 2017: 21). Biyolojik olduğu kadar aynı zamanda toplumsal  bir 

varlık da olan insan, doğayla ve doğadaki tüm varlıklarla ilişkilerinin büyük bir kısmını dil üzerinden 

gerçekleştirmekte ve hayatını devam ettirmektedir. Bu süreçte dil, bir yandan toplumsal yapının 

nüvesini oluştururken; diğer yandan da oluşmasına katkıda bulunduğu bu yapıdan etkilenmektedir. 

Dolayısıyla insan varlığını sürdürebilmek, çevresini tanımak ve bulunduğu ortamla iletişim kurma 

ihtiyacı içerisindedir (Sinanoğlu, 2009: 86-87). Bu şekilde toplumsal bir olgu olan dil, toplumsal 

yapının merkezinde yer alan bir unsur olarak önem kazanmaktadır. Toplum ve dil arasındaki karşılıklı 

bu etkileşim eğitim ve kültür konuları üzerinde de etkili olmaktadır. 

Dil insanlar arasında bir iletişim aracı olarak tanımlanmış olsa da, dilin bu işlevi zamanla 

genişleyerek eğitim, bilim, kültür ve uygarlığın da çekirdeği olma konumuna yükselmiştir (Sinanoğlu, 

2009: 91). Millet, için her şeyden önce daha çok dil birliği demektir. Fakat düşünce ve toplum 

arasında sıkı ilişkiler bulunan dilin kullanımında coğrafi, toplumsal ve kültürel hatta alt kültürler 

arasında ve toplumsal sınıflar arasında farklılıklar olduğu ve değişime uğradığı bilinmektedir. Nitekim 

bu farklılıklar; teknolojik dil, din dili, ekonomik dil gibi çeşitli söylemlerde ortaya çıkmaktadır (Ergin, 

1988: 6-7; Sinanoğlu, 2009: 94). Bu çerçevede Ergin (1988: 351)’in dil ve milli kimlik açısından 

yaklaşımı şu şekildedir: “Dil buhranı Türkiye’nin temellerini çökertecek bir şekilde memleketi kasıp 

kavurmakta ve milli hayatı derinden kemirmektedir. Türkiye her derdini halletse, her şeyi güllük 

gülistanlık olsa, yalnız bu dil buhranı onu yıkmaya tek başına kâfi gelir. Onun için dil meselesini 

halletmeden, Türkiye için, kurtuluş ve aydınlığa çıkma ümidi, katiyen bahis konusu değildir.”  

Kaplan (1992: 7)’ın da edebiyat ve kültür gibi dilin önemine ilişkin değerlendirmesi şu 

şekildedir: “Dil de bir milletin tarihi ile yakından ilgilidir. Bundan dolayı onları tarihi perspektif 

içinde görmeyenler mânâ ve ehemmiyetini kavrayamazlar. Türkiye’de bazı aydınların kültür ve dil 

konusunda yanılmalarının başlıca sebebi budur.” Kaplan’ın belirttiği gibi dilin bu tarihi yönü 

beraberinde siyasi yönü de ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Ruslar, Sovyetler Birliği’nde aynı ırktan 

olan Türk topluluklarını, ayrı cumhuriyetler şeklinde birbirinden ayırırken aralarındaki küçük şive 

farklılıklarını kullanarak önce ayrı diller sonra da ayrı milletler oluşturma yoluna gitmişlerdir. 

Dolayısıyla, bir iletişim aracı olan dil, tarihsel süreç içerisinde çeşitli politik uygulamalardan önemli 

ölçüde etkilenmiştir/etkilenmektedir. 

Avrupa’da geleneksel toplumların farklılaşma yoluna girmesiyle, dil konusunda geleneksel 

tutumun değişmesi ve dilin devlet politikası olarak kullanılmaya başlanması mutlak monarşiler 

dönemine tekabül etmektedir. Türkiye’de ise dil sorunun siyasal otoritelerin gündemine girmesi, 

Tanzimat döneminde öncelikle aydınların dil tartışmaları ile başlamıştır. Bu dönemde dil, siyasal 

bütünleşme aracı olarak sade bir dilin kullanılması olarak tartışılmıştır (Sadoğlu, 2033: 2, 76-79). II. 
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II. Abdülhamid, uyguladığı İslamcı siyasetinin bir gereği olarak Arapça devlet politikasına 

dönüş(e)memiştir. Çünkü Kanun-ı Esasi’de devletin resmi dili Türkçe olarak belirlenmişti. II. 

Meşrutiyet sonrası dil tartışmalarının omurgasını oluşturan halkçı-Türkçü yaklaşım, bu dönemin dil 

planlamasında da zaman zaman kendini hissetmiştir (Sadoğlu, 2033: 95). Jön Türk döneminde yeni bir 

boyut kazanan dil politikaları, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşen dil devrimi ile sadece 

“yabancı” sözcüklerin arındırılması değil, batılılaşma bağlamında uzun vadede oluşturacağı zihniyet 

değişikliğini de amaçlanmıştır (Sadoğlu, 2033: 200-201). 

1930’lu yıllarda dilin linguistik, aynı zamanda antropolojik, tarih, tarih öncesi ve piyo-

psikolojik meselelerle ilgi olarak Güneş Dil Teorisi gündeme gelmişti (Güneş Dil Teorisi Raporu, 

1936: 2). Dilin bu özellik ve etkilerin yanında politik olarak etkilerinin söz konusu olduğu gelişmeler 

olarak, 1935’te kuruluşu tamamlanan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve 1932’de 

Türk Dilini Tektik Cemiyeti’nin kurulması bu konuda önemli gelişmeler olmuştur. Dolayısıyla dil 

sadece edebiyat alanına özgü değildir. Bu açıdan dilin, Türkiye’de ulusçuluk ile arasındaki ilişkiye 

bakıldığı zaman Türkçe ya da Türk Dili’nin, Türk milli kimliğinin inşasına önemli derecede kaynaklık 

ettiği görülmektedir. Mustafa Kemal (Güneş Dil Teorisi Raporu, 1930)’in “Milli his ile dil arasındaki 

bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir.” 

şeklindeki değerlendirmesi dil ile milli kimlik ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır.  Bu yönüyle dil; 

edebi, kültürel ve eğim ile ilgili özelliklerinin yanında politik olarak da iktidarların uygulamalarında 

etkili olmuştur. 

Türkiye’de başta dil politikaları olmak üzere aynı zamanda bir ülkenin sanat, kültür, eğitim 

politikaları ve bu alanların dinamikleri, toplumun ve devletin rasyonel çıkarlarından ziyade iktidarların 

kendi norm ve kimlik algılamalarından oldukça etkilenmiştir. Kuramsal çerçevede bu durum 

programlarında milliyetçi/ulusalcı,  dini/İslami, batıcı/çağdaş düşüncelere öncelik veren partilerin 

iktidarlarında siyasal davranışların etkileriyle şekillenmiştir (Uçar, 2017: 303-304). 

Küreselleşmenin ulusal kültürleri olumsuz yönde etkilediği ve tahrip ettiğinin tartışıldığı 

günümüzde birçok dil yok olma tehlikesine karşı karşıya bulunmaktadır. Buna rağmen siyasal 

partilerin toplum için yaşamsal bir öneme sahip olan eğitim, kültür, sanat gibi alanlarda ve bütün 

bunların temelini oluşturan dil konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiği söylemek oldukça zordur. 

Dilin tarihsel ve toplumsal önemine rağmen toplumu yönetme, sorunlarına çözüm arama iddiasında 

olan partilerin program ve seçim beyannamelerinde ekonomi, dış politika, eğitim vb. konularda daha 

ayrıntılı ve iddialı ifadeler kullanılırken dil ile ilgili olarak bunu söylemek mümkün değildir. Bu 

durum siyasi partilerin bu konudaki duyarlılıklarını göstermesi açısından da önemlidir. Hâlbuki sürekli 

değişim ve gelişim gösteren toplumların özelliklerinin ve bilgi-toplum ilişkilerinin gelişim seyrinin 

anlaşılması aynı zamanda dil ve eğitim politikaları ile doğrudan ilişkilidir.  
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Siyasal partiler, ortak görüşü paylaşan insanların bir program çerçevesinde özgürce kurdukları 

örgütlenmeler olup programını seçim yoluyla gerçekleştirmeyi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip 

kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır (Sarıbay, 1992: 109; Tok, 2012: 278; 

http://www.anayasa.gen.tr/2820sk.htm). Bu açıdan siyasi partilerin en önemli işlevi toplum ve ülke 

sorunlarının çözümüne yönelik çalışma esaslarını tüzük ve programları ile ortaya koymaları ve halktan 

iktidar olabilmek için oy istemeleridir. Bu sebeple demokratik ülkelerde demokrasinin vazgeçilmez 

temel unsurlarından biri olan siyasi partiler, parti programı ve seçim beyannamelerindeki vaatlerini 

iktidara olduğunda hükümet programına almaz ve icraata dönüştürülmezse seçmenlerin gözündeki 

itibar kaybı kaçınılmaz olmaktadır.  

1. AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın temel amacı 24 Haziran 2018 genel seçimlerine katılan ve Meclis’te grubu 

bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik 

Partisi (HDP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti (İP)’den oluşan beş siyasi partinin 

program ve seçim beyannamelerinde yer alan, dil politikalarına yönelik söylemleri incelemesidir. 

Araştırma için gerekli bilgiler, parti programları ve seçim beyannamelerinin doküman 

incelemesi tekniği kullanılarak analiz edilmesi yoluyla elde edilmiştir. 

2. PARTİ PROGRAMLARINA GÖRE DİL POLİTİKALARI 

AKP programı; yedi ana bölümden oluşmuş ve ikinci bölümünü oluşturan Temel Haklar ve 

Siyasi İlkeler başlığının, Doğu ve Güneydoğu alt başlığı altında dile yönelik yapılan tanımlama şu 

şekildedir: “Resmi dil ve eğitim dili Türkçe olmak şartıyla, Türkçe dışındaki dillerde yayın dâhil 

kültürel faaliyetlerin yapılabilmesini, partimiz ülkemizdeki birlik ve bütünlüğü zedeleyen değil, 

güçlendiren ve pekiştiren bir zenginlik olarak görmektedir.” 

(https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum, erişim: 16.09.2018). 

Programda dile yönelik değerlendirmeler şu şekilde ifade edilmiştir: “Dünyada bireyler, 

toplumlar ve milletlerarası diyalogda yabancı dil bilmenin önemi büyüktür. Bu nedenle yabancı dil 

eğitimi modern imkân ve araçlarla kolaylaştırılarak nitelikli hale getirilecektir. Partimiz yabancı dil 

öğretimini teşvik ederken, Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımını özendirecektir” 

(https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_ erişim: 16.09.2018). 

Ayrıca programın Sosyal Politika başlığının Kültür ve Sanat alt başlığında eğitim, kültür ve dil 

politikalarına yönelik başka bir değerlendirme de şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Milli değerlerin korunup geliştirilmesi konusunda azami bir gayret içerisinde olacaktır. 

Yeryüzünde saf bir dil, musiki, mimari vb. bulunmadığı gerçeğinden hareketle kültürel 

etkileşimi bir zenginlik olarak kabul ediyoruz. (…) kültürün taşıyıcı unsurları olan dil, edebiyat, 

https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum, erişim
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
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folklor, musiki, plastik sanatlar, etnografya, sinema, temsil sanatları vb. alanlardaki mevcut 

yapıyı, yaklaşım ve anlayışı eksik ve sağlıksız bulmaktadır. Bütün bu alanlarda konuların 

uzmanları ve sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinden yararlanılarak yeni ve doyurucu 

politikalar geliştirilecektir”(https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_ 

Erişim: 16.09.2018). 

Programın Sonuç bölümünde; genel ve toparlayıcı bir ifade ile yapılan değerlendirme şu 

şekildedir: “Partimiz din, dil, mezhep, bölge, etnik köken ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarını birinci sınıf vatandaş olarak görür ve kucaklar. Bizim demokratik 

anlayışımızda farklılıkların birbirine dönüşme mecburiyeti yoktur. Tarihi tecrübemizden süzülerek 

gelen farklı olanların bir arada barış içinde yaşama kültürü de bundan başka bir şey değildir” 

(https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_erişim: 16.09.2018). 

CHP programı; Çağdaş Türkiye İçin Değişim başlığı ile hazırlanan program, altı ana bölüm ve 

alt bölümler olmak üzere üç yüz elli sayfadan oluşmaktadır. Programın ikinci bölümünü oluşturan 

Demokrasiyi Güçlendirme Demokrasi, İnsan Hakları ve Özgürlükler başlığı altında temel hak ve 

özgürlüklerin yalnız yasayla sınırlandırılabileceği ve asimilasyonun değil, entegrasyonun öngörüldüğü 

ifadeler şu şekildedir: 

“Bireylerin, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, dil ve benzeri özelliklerine 

bakılmaksızın, aralarında herhangi bir ayırım gözetmeksizin temel insan hak ve 

özgürlüklerindenyararlanması sağlanacaktır. (…) Kendi ana dillerinde gazete, dergi, kitap 

yayınlamalarına ve diğer her türlü yazılı ve sözlü yayında bulunabilmelerine, müzik ve sanatın 

diğer dallarında faaliyette bulunabilmelerine, Türkiye sınırları içinde yayın yapan radyo ve 

televizyon kurum veya kuruluşları üzerinden, RTÜK’ün genel kuralları çerçevesinde, kendi 

anadillerinde yayın yapabilmelerine (…) Ülkemizin aynı ana dili paylaşan ve etnik kökene sahip 

en yaygın unsurlarından birini oluşturan Kürt kökenli yurttaşlarımızın yoğun bicimde 

yaşadıkları bölgemizdeki sorunlarını da bu anlayışla çözeceğiz. Bu yöndekiçalışmalarımızı 

sosyal demokrat yaklaşımımız gereği insanı temel alan bir anlayışla sürdüreceğiz” (CHP Parti 

Programı, s. 43, 48). 

Dördüncü bölümde; Yurtdışındaki yurttaş ve soydaşlarımızın onurlu ve güvenceli yaşam ve 

çalışma hakkı için kapsamlı bir program uygulamaya konulacağı  “Türk dilinin, kültürünün ve 

kimliğinin yaşatılması ve geliştirilmesi için caba sarf edilecektir. (…) Avrupa’daki çocuklarımızın 

Türkçe’yi ve bulundukları ülkenin dilini çok iyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.” (CHP Parti Programı, 

s. 136, 138) şeklinde ifade edilmiştir. Beşinci bölümde adaletli bir ekonomik yapının kurulacağı 

açıklanırken dil ile ilgili olarak “Irk, dil, inanç, mezhep, cinsiyet, sınıf, ayrımı yapmadan herkese 

hayata eşit şartlarda başlama fırsatı verilecektir.” (CHP Parti Programı, s. 145) değerlendirmesi 

yapılmıştır. Altıncı bölümde, sosyal refah devleti kapsamında çağdaş, nitelikli laik demokratik eğitim 

https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
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ortamı ifade edilirken dilin öğretimine yönelik olarak “Her lise öğrencisi en az bir yabancı dili 

öğrenecek: Çağdaş yabancı dillerin eğitimine önem verilecek, akademikveya mesleki liseyi bitirenlerin 

en az bir yabancı dili iyibilmelerini sağlayacak düzeyde nitelikli eğitim verilecek.” (CHP Parti 

Programı, s. 296) ifadelerine yer verilmiştir. 

İki yıllık Çok Programlı Akademik Liseler’in kurulacağı ve bu okulların yüksek öğretime 

geçişte köprü olacağı belirtilerek,  bu okullara yönelecek öğrencilerin “Türkçe öğretimine özel önem” 

verileceği belirtilmiştir (CHP Parti Programı, s. 301). Eğitim politikaları çerçevesinde öğretmenlere 

zorunlu periyodik, hizmet içi eğitim verileceği ve ulusal kültürün zenginliğine yönelik 

değerlendirmeler kapsamında “Yabancı dil bilen öğretmenlerin tatil aylarında ileri ülkelerdeki 

meslektaşlarıyla bir araya gelmelerini sağlayan ve Batı ülkelerinde uygulanan değişim 

programlarından yararlanmaları”nın destekleneceği belirtilmiştir (CHP Parti Programı, s. 305-307). 

Kültür hayatının zenginleştirilmesine ve yeniden yapılandırılmasına olanak verecek kültür 

kurumlarının, çağdaş bir anlayışla yeniden düzenleyeceği,  bu çerçevede dil ve tarih kurumlarının yeni 

bir anlayışa kavuşturulacağı şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Atatürk’ün başlatmış olduğu Türk dilinin gücünü halktan ve kaynaklarından alarak 

zenginleştirilmesi, arı, yalın ve özgün yapısını koruyabilmesi; yazın, sanat ve bilimin her 

alanında yeterli hale gelmesi sureci kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Dil Kurumu ile birlikte 

Atatürk’ün vasiyetnamesinde yer alan Türk Tarih Kurumu’nun gerçek işlevlerini 

sürdürebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak; TürkTarih Kurumu ve Türk Dil 

Kurumu’nun 1980 sonrasında bozulan yapıları düzeltilerek, kurumlar yeniden eski statülerine 

kavuşturulacaklardır” (CHP Parti Programı, s. 307-311). 

Yine“Türk dilinin bilim ve evrensel kültürdeki gelişmeler doğrultusunda zenginleşmesi 

amaçlanacak. Türk dilinin bilim ve evrensel kültürdeki gelişmeler doğrultusunda zenginleşmesi, 

dilimizin kullanımı ve uygulanmasında yozlaşmanın onunun alınması hedef alınacaktır” 

değerlendirmesi yapılmıştır (CHP Parti Programı, s. 310). 

MHP programı; Geleceğe Doğru alt başlığı ile hazırlana program, sekiz ana başlık ve alt 

başlıklar olmak üzere yüz otuz dokuz sayfadan ibarettir. Misyon, Vizyon, Temel Değer ve İlkeler 

başlığında milliyetçilik ifade edilirken “dil” unsurunun da yer aldığı tarif şu şekilde yapılmıştır: 

“Milliyetçi düşünce sistematiğinin unsurları arasında milli kimlik, milli dil, millî kültür, millî 

hâkimiyet, millî devlet ve dayanışma kavramları belirleyici bir öneme sahiptir.” (MHP Programı, s. 

18). Ayrıca programın Temel Hak Ve Özgürlüklerin Teminat Altına Alınması başlığı altında eğitim ve 

öğrenim hakkı “Partimiz herkesin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğuna ve bu hakkın her ne 

suretle olursa olsun engellenemeyeceğine, eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve denetimi altında 

yapılması gerektiğine inanmaktadır. Eğitimin her kademesinde eğitim dilinin Türkçe olması, 
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Türkçeden başka hiçbir dilin, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak 

okutulmaması ve öğretilmemesi esastır.” şeklinde ifade edilmiştir (MHP Programı, s. 30). 

Sosyal Hedef ve Politikalar ve buna bağlı Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi alt 

başlığında “Eğitim ve öğretim dili Türkçe eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup, 

Türkçe’den başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak 

okutulamaz ve öğretilemez. Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teminen iyi bir şekilde öğretimine 

önem verilecek, ayrıca öğrencilere en az biryabancı dilin öğretilmesinin alt yapısı oluşturulacaktır” 

görüşlerine yer verilmiştir (MHP Programı, s. 98). 

Yine Kültür ve Sanat alt başlığında, uluslararası iletişim dili olarak Türkçe’nin önemine şu 

şekilde vurgu yapılmıştır: 

“Milleti millet yapan temel unsurlardan biri dildir. Millî kimliğimizin vazgeçilmez bir öğesi 

olarak gördüğümüz Türkçenin doğru ve güzel kullanımı esastır. Türk dili araştırmalarınaönem 

verilecek, Türkçenin uluslararası düzeyde bilim, sanat, ticaret ve tele-iletişim dili olarak 

kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Türk devlet ve topluluklarıyla ilişkiler; “dilde, 

fikirde ve işte birlik” esasına dayandırılacaktır. İktisadî ve kültürel iş birliği geliştirmenin temel 

unsuru olarak, Türkçe konuşulan ülke ve topluluklara yönelik dil ve kültür araştırmalarına önem 

verilecek, Türkçenin bütün lehçeleriyle anlaşılabilir ve kullanılabilir olması için şartlar 

oluşturulacaktır” (MHP Programı, s. 103). 

MHP’nin programında, tarihî eserlerin topluma kazandırılması belirtilerek bu eserlerin bugünkü 

yazı ve konuşma diliyle topluma kazandırılacağı da ifade edilmiştir (MHP Programı, s. 105).  

HDP programı; web sayfasında ilan edilmiş on iki başlıktan oluşmaktadır. Programda, insanlık 

tarihinin bir mücadeleler tarihi olduğu, bu mücadelenin bugün de sürdüğü belirtilerek “ (…) tüm 

insanlığın dil, din, renk, ırk, cinsiyet farkı olmaksızın, yaşamın her alanında eşit, özgür, insanca ve 

adil yaşadığı bir dünya bugün de bir özlem olarak varlığını sürdürüyor” değerlendirmesi yapılmıştır 

(http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8). Partinin ilham kaynağının, insanlığın evrensel ve 

yerel mücadeleleri ve edinilen deneyimler olduğu belirtilerek “Etnik kimliği, kültürü, dili ve diniyle tek 

tip Türk milleti” dayatmalarına karşı çoğul, farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir 

toplumsal yaşam, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye hedefi savunularak, protest bir tavır 

sergilenmiştir (http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8).  

Programda partinin, her ulustan, her dilden, her inançtan ve kültürden insanların partisi olduğu 

belirtilmiş ve “Türkiye halkları” kavramına özellikle vurgu yapılarak “çok dillilik” politikası 

savunulmuştur. Bu çerçevede parti, halkların başta anadilinde eğitim hakkı olmak üzere eğitim ve 

kültür politikalarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılımının hayata geçirilmesini 

amaçlamaktadır (http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8). Emperyalizme, savaşlara, 

http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
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sömürüye ve hegemonyacılığa karşı mücadele başlığı altında “ (…) İran yönetiminin baskı altında 

tuttuğu Kürt halkının siyasal statü, anadilinde eğitim, kimlik hakları ve eşitlik, özgürlük taleplerini 

destekler.” ifadelerine yer vermiştir (http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8). 

Yerinden ve yerelde yönetim, demokratik özerklik başlığı altında “Kamusal alanda 

anadilinin kullanımını, çok dilli belediyeciliği yaygınlaştırmak, yerel kaynakların adil ve etkin 

kullanımını sağlamak; Yerellerdeki dil, kültür, inanç ve ihtiyaç farklılıklarını gözeten çoğulcu 

yaklaşımlar geliştirmek ve farklı toplumsal grupların birbirleriyle ilişkilenmesini ve müzakeresini”nin 

destekleneceği ifade edilmiştir (http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8). Yine Kürt 

sorununda barış, eşitlik ve demokratik çözüm için mücadele başlığı altında “Partimiz, Türkiye 

gibi çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli ve çok inançlı bir ülkede tüm farklılıkların hiçbir baskı ve 

ayrımcı uygulamaya maruz kalmadan varlığını korumasını ve geliştirmesini savunur. Halklarımızın 

eşit ve özgür yurttaşlık hukuku içerisinde yaşama hakkına sahip olduklarını temel bir ilke olarak kabul 

eder.”(http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8). Farklı kimliklerin, dillerin, inançların ve 

kültürlerin anayasal güvence altına alınmasını ve bu anlayış üzerinde şekillenen bir anayasal yurttaşlık 

tanımının yapılmasının belirtildiği programda “Anadilinde eğitimin ve anadil hakkının kamusal alan 

da dâhil her alanda uygulanması; yerinden ve yerelden yönetime dayalı bir demokratik özerklik 

işleyişin gerçekleştirilmesi için mücadele eder.” ifadelerine yer verilmiştir 

(http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8, erişim: 16.09.2018). 

Sağlık hizmetlerinin kamusal olarak ve anadilinde sunulması, eğitimin de bir kamu hizmeti 

olduğu, anadilinde eğitimin herkes için bir hak olduğu, partinin, eğitimin tüm aşamalarında ve tüm 

kamusal alanlarda anadili kullanımının serbest olmasını, yurttaşlara kendi anadillerinde kamusal 

hizmet sunulmasını hedeflediği özellikle ifade edilmiştir (http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-

programi/8). 

İYİ Parti programı; İyi Bir Türkiye sloganıyla hazırlanan program, sekiz ana başlık ve çeşitli alt 

başlıklardan oluşan seksen dört sayfadan ibarettir 

(http://iyiparti.org.tr/Assets/pdf/iyi_parti_programi.pdf).  Programda amaç “Sevgi ve saygı dilini 

hâkim kılmak” şeklinde ifade edilmiştir. Toplum başlığı ve eğitim alt başlığında öğretmenlere yönelik 

değerlendirmeler; alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik 

değerleri, sanat ve sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş ve birikimlerini öğrencilerine aktarmak 

için mesleğine sevdalı öğretmenlerin yetiştirileceği ve bu amaçla “Öğretmen Akademileri’’ açılacağı 

ifade edilmiştir Yine öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve güzel şekilde kullanmalarına özen 

gösterileceği, tüm öğrencilere zorunlu eğitimleri süresi içinde en az biryabancı dili öğrenme imkânının 

sağlanacağı da ifade edilmiştir (İP Programı, s. 10-11). Partinin dil ve eğitim ile ilgili genel politikaları 

şu şekilde ifade edilmiştir: 

http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
http://iyiparti.org.tr/Assets/pdf/iyi_parti_programi.pdf
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“Öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve güzel şekilde kullanmalarına özen gösterilecektir. 

Ayrıca; tüm öğrencilere zorunlu eğitimleri süresi içinde en az bir yabancı dili öğrenme imkânı 

sağlanacaktır. Türkçenin kitle iletişim araçlarında, bilim, sanat, ticaret ve hayatın diğer bütün 

alanlarında, estetik seviyede güzel kullanımı sağlanacak; terim ve kavramlarımızın hâkim 

kılınmasının yanı sıra, bilim ve iletişim dili olması için paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte 

her türlü çaba gösterilecektir. Dil kirlenmesi önlenecektir” (İP Programı, s.11). 

Temel eğitimde, yabancı dil öğretiminin, seviye grupları dikkate alınarak programlanacağı, yurt 

dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerini korumaları vegeliştirmeleri için öğrenci 

değişim programları gibi diğer yaygın ve örgün eğitim imkânlarının artırılacağı, ilgili ülkelerle iyi 

ilişkiler ve karşılıklı anlayış içinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin seçmeli ders olarak okutulması 

için gerekli desteğin sağlanacağı (İP programı, s. 11-13) ifade edilmiştir. Kültür ve Sanat başlığı 

altında “Yazılı görsel ve dijital medya mecralarının, Türk dili ve kültürünü bozucu etkisini önleyecek 

tedbirler alınacaktır. Bu amaçla Üniversiteler, meslek kuruluşları ve RTÜK gibi kurum ve 

kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışması sağlanacaktır” (İP programı, s. 18) değerlendirmesine yer 

verilmiştir. Tasavvuf, Türk İslam dini algısının estetik kültürel dili olarak kabul edilmiştir. Medya 

bölümünde, Türk dilinin bozulup yozlaştırılmadan kullanılmasının özendirileceği belirtilmiştir (İP 

programı, s. 20-21). 
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Parti Programlarında “Dil” ile ilgili temel kavramların sıklığı 

Anahtar 

Kelimeler 

AKP CHP HDP MHP İYİ Parti 

Dil 3 21 10 13 1 

Anadil - 4 10 2  

Resmi Dil 1 - - -  

Türk Dili - 4 - 1 2 

Türkçe - 2 - 15 3 

Yabancı Dil 4 5 - 1 4 

Bilim Dili 1 - - -  

Eğitim Dili 

 

1 - - 2  

İletişim Dili - - - 2 1 

Konuşma Dili - - - -  

Çok Dillilik - - 2 -  

Toplam 10 36 22 36 11 

 

3. SEÇİM BEYANNAMELERİNE GÖRE DİL POLİTİKALARI  

AKP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi 

ortak hazırlanmıştır. Üç yüz altmış sayfalık beyanname “Güçlü Meclis Güçlü Hükümet Güçlü Türkiye 

Yaparsa Yine AK Parti Yapar” sloganı ile hazırlanmıştır (http://m.akparti.org.tr/site/dosya/59647). 

Seçim beyannamesinde, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla anadillerinde görüşebilmesi, 

üniversitelerde farklı dil ve lehçelerle akademik çalışmaların yapılabilmesi ve enstitülerin kurulmasını, 

bunların orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulabilmesini, vatandaşların çocuklarına 

arzu ettikleri isimleri verebilmesini, farklı dil ve lehçelerde eğitim yapan özel okulların açılmasının 

mümkün hale getirildiği ifadelerine yer verilmiştir (AKP, 2018: 26). 

Bütün öğrencilerin Türkçe’yi nitelikli ve doğru bir şekilde kullanabilmeleri için imkânların 

seferber edilmeye devam edildiği, Türkçe’nin dünyaya tanıtımı için büyük bir gayret gösterildiği, Türk 

dilini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalara devam edildiği, Türkçe’nin Birleşmiş Milletler’in resmi 

http://m.akparti.org.tr/site/dosya/59647
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dilleri arasına girmesinin hedeflendiği belirtilmiştir (AKP, 2018: 59-68). 2023 yılında kültür 

merkezleri aracılığıyla yüz bin kişiye Türkçe öğretmenin hedeflendiği, yurtdışında Türklerin yoğun 

olarak yaşadığı şehirlerde özellikle üçüncü kuşak gençlerin Türkçeyi güzel kullanabilmeleri için 

kursların düzenleneceği, bu şekilde Türkiye ile bağlarının daha da güçlendirileceği belirtilmiştir (AKP, 

2018: 104).  

Türkçe öğretimini yaygın eğitim kapsamına alarak Türkçe kurslarının açıldığı, bu kurslarda 

2015-2017 yıllarında yüz yetmiş bir bin Suriyeliye dil eğitimi verildiği, Suriyelilere yönelik Türkçe 

eğitimi ile Ahıska Türkleri çalışmalarının sürdüğü belirtilmiştir (AKP, 2018: 135). Yabancılara Türkçe 

öğretimindeki standartları belirlemeye yönelik belge hazırlıklarının devam ettiği, Türkçenin ve Türk 

kültürünün yaygınlaştırılması, kardeş toplulukların siyasi, içtimai ve kültürel teşkilatlanmalarının 

desteklenmesi, bu bölgelere ve topluluklara yönelik akademik araştırmaların da desteklenmesine 

yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir (AKP, 2018: 303-304). Akademik Araştırmalar ve 

Sivil Toplum İşbirliği Programları ile dünyayı Türkçe anlayan, Türkçe düşünen, Türkçe fikir üreten, 

merkezinde Türkiye’nin yer aldığı küresel bir ağ oluşturulmasının hedeflendiği (AKP, 2018: 306) 

Yurtdışında yerinden Türkçe eğitici yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programlarının 

oluşturulduğu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının anadilini, kültürünü ve dinini yaşatmak için iki 

binden fazla öğretmen ve din görevlisinin yurt dışında görevlendirildiği belirtilmiştir (AKP, 2018: 

312). Anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi ve kültürel kimliklerin korunması için yurtdışındaki 

sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmeye devam edileceği, yurt dışındaki Türk 

çocuklarının anadili Türkçeyi öğrenmeleri için proje ve desteklerin de çeşitlendirerek artırılacağı 

belirtilmiştir (AKP, 2018: 315). 

CHP’nin “Millet için geliyoruz” başlıklı seçim beyannamesi iki yüz otuz sayfadan ibarettir 

(http://secim2018.chp.org.tr/files/CHP-SecimBildirgesi-2018-icerik.pdf). Seçim beyannamesinde 

Kürt Sorununa Çözüm ve Yurttaşlık Temelinde Çözüm başlığında dile yönelik yapılan değerlendirme 

şu şekilde ifade edilmiştir: “Kamu hizmetlerinin eşit yurttaşlık temelinde tüm yurttaşlarımıza eksiksiz 

olarak götürülebilmesi için anadili Türkçe olmayan yurttaşlarımızı da gözetecek bir anlayışı hayata 

geçireceğiz.  Okullarımızda, Kürtçe dersleriyle ilgili altyapı sorunlarını çözecek ve seçimlik dersleri 

çeşitlendireceğiz. Kürtçe’nin yanı sıra Türkiye’deki tüm kardeş dillerle ilgili araştırma enstitülerini 

yaygınlaştıracağız. Kapatılan tüm enstitüleri kadro tahsis ederek yeniden açacağız” (CHP, 2018: 

113). Seçim beyannamesinde, İlköğretim aşamasında bir yıl süreyle yabancı dil ağırlıklı eğitim 

vereceği, anadilin öğrenimi hakkından tüm yurttaşların yararlanabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal 

altyapının oluşturulacağı belirtilmiştir (CHP, 2018: 110-114). 

MHP’nin seçim beyannamesi, on ana başlık ve yirmi yedi alt başlıktan oluşan yüz otuz üç 

sayfadır(http://www.cumhurittifakimilletakli.com/usr_img/usr/beyanname/24Haziran2018_Seci

m_Beyannamesi_Tam_web.pdf).  Seçim beyannamesinin Sunuş bölümünde “Tek vatan, tek bayrak, 

http://secim2018.chp.org.tr/files/CHP-SecimBildirgesi-2018-icerik.pdf
http://www.cumhurittifakimilletakli.com/usr_img/usr/beyanname/24Haziran2018_Secim_Beyannamesi_Tam_web.pdf
http://www.cumhurittifakimilletakli.com/usr_img/usr/beyanname/24Haziran2018_Secim_Beyannamesi_Tam_web.pdf
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tek millet, tek devlet, tek dil” anlayışını hâkim kılma ve yaşatma iradesine vurgu yapılmıştır. Partinin 

herkesin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğuna ve bu hakkın her ne suretle olursa olsun 

engellenemeyeceğine, eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve denetimi altında yapılması gerektiğine 

inandığını ve Türkçe’ den başka bir anadilde eğitim yapılmasını reddettiği vurgulanmıştır (MHP, 

2018: 5). Türkiye’nin lider ülke olmasıyla Türkçe, dünya üzerinde öğrenilen ve konuşulan en yaygın 

dillerden birisi olacaktır. (MHP, 2018: 78). Millî kimliğin vazgeçilmez bir öğesi olarak kabul edilen 

Türkçe’nin uluslararası düzeyde bilim, sanat, ticaret ve tele iletişim dili olarak kullanılabilmesi için 

çalışmalar yapılması gerektiği, Türk devlet ve topluluklarıyla ilişkilerin “dilde, fikirde ve işte birlik” 

esasına dayandırılması gerektiği ifade edilmiştir (MHP, 2018: 99-100).  

HDP’nin seçim beyannamesi, “Biz’ler Meclise” sloganı altında doksan iki sayfadan 

oluşmaktadır. Anadil vurgusunun ön plana çıktığı beyannamede, anadilini kullanma hakkından 

bahsedilerek, anadillerdeki kimliklerle ve kültürlerle var olunduğu, bunun da tekliğe karşı çokluğun 

hâkim olduğu “Demokratik Türkiye”ye açılan yeni bir kapı olduğu belirtilmiştir (HDP, 2018: 7-9). 

Herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşullarının oluşturulacağı, mahkemelerdeki 

tercümanların parasının yargılananlar tarafından ödenmesi uygulamasına son verileceği (HDP, 2018: 

13) mülteci çocuklarının eğitim haklarını anadilinde almaları için gereken tüm hazırlıkların yapacağı 

belirtilmiştir  (HDP, 2018: 21). Sağlık hizmetlerinin anadilinde, erişilebilir sağlık kurum ve 

kuruluşlarını inşa eden bir anlayışla sürdürüleceği ifade edilmiştir (HDP, 2018: 48).   

AKP’nin, anadilinde eğitim hakkını yok saydığı, tüm bu yaptıklarıyla eğitimin niteliğini 

düşürdüğü, anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatının hayata geçireceği, okullardaki 

asimilasyon politikalarına son verileceği, her çocuğun ve gencin anadilinde eğitim hakkının anayasal 

güvence altına alacağı, üniversitelerde Kürtçe, Lazca, Süryanice gibi asimilasyona uğratılan dillerde 

yeni kürsülerin açılmasının sağlanacağı belirtilmiştir (HDP, 2018: 52-53, 55). Çok dilli, çok sesli, çok 

renkli bir sanat ve kültür politikasını ve anadilinde yayıncılığı güvence altına alacağı ve medyadaki her 

türlü kışkırtıcı, hedef gösterici, cinsiyetçi, nefret dilinin önüne geçileceği ifade edilmiştir (HDP, 2018: 

68, 76-77). 

İYİ Parti’nin “Yüzünü Güneşe Dön Türkiye” sloganını içeren seçim beyannamesi yüz otuz 

sekiz sayfadır. Seçim beyannamesinde partinin ilkeleri dört yüz dört maddede sıralanmıştır 

(http://iyiparti.org.tr/assets/pdf/secim_beyani.pdf). Dilin öğretimi kapsamında, Fen ve Teknoloji 

Liseleri ve yabancı dil eğimi ağırlıklı Anadolu Liseleri’nin artırılacağı, yurtdışında yaşayan Türk 

çocuklarına yönelik seçmeli Türkçe ve Kültür dersleri okutulması için gerekli girişimlerin yapılacağı 

belirtilmiştir (İP, 2018:103).  

4. SONUÇ 

Bir iletişim aracı olarak dil, evrensel olma özelliğinin yanında kültürün ve kimliğin en önemli 

unsuru durumundadır. Bu açıdan uluslaşma sürecinde önemli bir işleve sahip olan dil, iktidarların 

http://iyiparti.org.tr/assets/pdf/secim_beyani.pdf
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politik uygulamalarından nasibini almıştır. Küreselleşmeye bağlı gelişmeler ile teknolojik yenilikler 

dili, evrensel ve ulusal düzeyde hatta yerel ölçekte etkilemektedir. Etkilemeye ve etkilenmeye açık 

olan dil, iletişim aracı olmanın ötesinde, edebi, kültürel vb. yönlerden toplumların gelişmesinde maddi 

ve manevi unsurların aktarım sürecinde önemini korumaktadır. Bu yönüyle hem bireysel hem de 

toplumsal belleğin oluşumunda, uluslaşma dinamiklerinde önemli bir fonksiyona sahiptir. 

Toplumu yönetmeye aday olan siyasal partiler program ve seçim beyannamelerinde çeşitli 

konularda görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Partilerin program ve seçim beyannamelerinde, ele 

alınan konular içinde dil konusunun sahip olduğu önem oranında gerektiği kadar ele alın(a)madığı 

görülmektedir. 

24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimleri sonucuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

grubu bulunan beş partinin program ve seçim beyannamelerine bakıldığında; AKP’nin yabancı dil 

kavramına öncelik vermiştir. CHP, anadil kavramına yapılan vurgunun yanında Türk Dil Kurumu’nun 

yeni bir anlayışa kavuşturulacağı şeklinde dil politikalarına eleştirel açıdan yaklaşmıştır MHP, milli ve 

manevî unsurları ön plana çıkararak, Türkçe’ye öncelik vermiştir. HDP’nin genel olarak parti 

programı ile seçim beyannamesi örtüşmekte olup bir nevi birbirinin tekrarı niteliğindedir. HDP 

tarafından program ve seçim beyannamesinde “nefret dili”nin önüne geçileceğine vurgu yapılması, 

siyasal ve toplumsal gerçeklikle örtüşmekte ve olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte,  Türkçe, Türk 

Dili, Resmi Dil kavramlarına hiç yer verilmemesi, bu kavramlara yönelik “protest” bir tavır 

takınılması, önüne geçmeyi düşündüğü “nefret dili”nin oluşumuna kaynaklık etmektedir. İP’nin diğer 

parti programlarına göre daha akademik bir bakış açısını yansıtan programında, Türkçe ve yabancı dil 

kavramlarına verdiği önemin iletişim dili ve kültürel dil gibi dilin algısal yönünü ön plana çıkaran 

ifadelere yer verilmiştir. Dilin korunmasına yönelik olarak, medyanın Türk dilini ve kültürünü bozucu 

etkisinin önleneceği, Türk dilinin bozulup yozlaştırılmadan kullanılmasının özendirileceği, dil 

kirlenmesinin önleneceği, bu amaçla üniversiteler, meslek kuruluşları ve Radyo Televizyon Üst 

Kurulu gibi kurum ve kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmasının sağlanacağının ifade edilmesi 

İP’i, dil politikaları konusunda diğer partilerden farklı kılan önemli bir özellikler olmaktadır. 

Meclis’te grubu bulunan beş siyasi partinin program ve seçim beyannamelerinde dil ile ilgili 

politikalara, genel olarak nitelendirilebilecek ifadelerin dışında özel ve öncelikli noktalara gerektiği 

biçimde yer verilmemiştir. Dolayısıyla partilerin dil politikalarına yönelik söylemlerinde, savundukları 

siyasal ideoloji ve kimliğini belirleyen unsurların ön plana çıktığı görülmektedir. Söz konusu beş 

siyasal partinin program ve seçim beyannamelerinde; bir milletin ve kültürünün temeli olan dilin 

korunması ve geliştirilmesine yönelik politikalarında diğer konulara göre yetersizlik söz konusudur. 

Bu açıdan dil politikaları dış politika, ekonomi, eğitim, sağlık, uluslararası ilişkiler vb. konulara göre 

hem niceliksel olarak hem de nitelik yönünden daha geri planda kalmıştır. Siyasi partilerin program ve 

seçim beyannamelerinde dile yönelik genel ve basmakalıp (klişe)” ifadelerin dışında somut, eğitimde, 
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kültürde ve toplumda karşılığı olan ifadeler yetersizdir. Dolayısıyla dil konusunda daha somut 

politikaların yetersizliği bütün partiler için ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir. Yine kültürel ve 

toplumsal yönden yozlaşmanın bir göstergesi olarak, ciddi bir sorun olarak da güncelliğini devam 

ettiren işyeri, dükkan, ofis vb. yerlerde maksadı aşan ölçüde Türkçe dışında yazılan tabela, afiş, 

duyuru vb. uygulamalara yönelik bir ölçünün getirileceğine dair herhangi bir politika ya da 

politikaların ifade edil(e)memesi önemli bir eksiklik olmuştur.  

Türkiye’de dış politika gibi siyaset ve partiler üstü bir konumda olması geren dil konusu, 

iktidarların kadrolaşma ve çeşitli halkçı (popülist) politikalarından nasibini almıştır. Dolayısıyla dil ve 

dile yönelik politikaların ideolojik, siyasi söylem ve halkçı (popülist) etkilerden kurtarılması her 

şeyden önce ülkeyi yönetmeye aday siyasi partilerin ve onların felsefesini oluşturan programların 

varlığı ile yakından ilgilidir.  
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http://www.tdk.gov.tr/images/G%C3%BCne%C5%9F%20Dil%20Teorisi%20ve%20Dil%20Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1.pdf
http://www.tdk.gov.tr/images/G%C3%BCne%C5%9F%20Dil%20Teorisi%20ve%20Dil%20Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1.pdf
https://www.chp.org.tr/wp-%20%20content/uploads/chpprogram.pdf
https://www.chp.org.tr/wp-%20%20content/uploads/chpprogram.pdf
http://secim2018.chp.org.tr/files/CHP-SecimBildirgesi-2018-icerik.pdf
https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/mhp_parti_programi_2009_opt.pdf
http://www.cumhurittifakimilletakli.com/usr_img/usr/beyanname/24Haziran2018_Secim_Beyannam%20si_Tam_web.pdf
http://www.cumhurittifakimilletakli.com/usr_img/usr/beyanname/24Haziran2018_Secim_Beyannam%20si_Tam_web.pdf
https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
http://m.akparti.org.tr/site/dosya/59647
http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8
https://drive.google.com/file/d/1E8L6KtBHbuc-tB4TxNM3YURSWdZ34Zj7/view
http://iyiparti.org.tr/Assets/pdf/iyi_parti_programi.pdf
http://iyiparti.org.tr/assets/pdf/secim_beyani.pdf
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20. https://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-
partiler/documents/Spartiler19072018.pdf, erişim: 20.09.2018. 

21. http://www.anayasa.gen.tr/2820sk.htm, erişim: 4.10.2018 
   

https://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-partiler/documents/Spartiler19072018.pdf
https://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-partiler/documents/Spartiler19072018.pdf
http://www.anayasa.gen.tr/2820sk.htm
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İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU 

Dr. Öğretim Üyesi Ahu Karakurt Eren 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Muhakemesi ABD 

ÖZET 
Kaçak yapılaşmanın sebebiyet verdiği imar kirliliği, çok boyutlu bir kentleşme sorunudur. 

Kentlerimizin mevcut durumu dikkate alındığında 12.10.2004 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan 

Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi ile imar kirliliği sorunu kontrol altına alınamadığı söylenebilir. 

Bu durum, “Neden on dört yıla yakın bir süredir yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi 

ceza hukukunun önleme işlevini yerine getirmede yetersiz kalıyor” sorusunu tartışmaya değer hale 

getirmektedir. İfade edilen soruya cevap aramak amacıyla yapılan çalışmada, olan ve olması gereken 

hukuk açısından Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi hükmü, içtihat taraması yapılarak ve öğretide 

ileri sürülen görüşlere de yer verilerek incelenmiştir. Ulaşılan temel sonuçlar ve öneriler; Türk Ceza 

Kanunu’nun 184. maddesinde öngörülen suçlar bakımından tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri 

uygulamasına imkan sağlayan düzenleme eksikliği, ceza miktarlarının caydırıcılığı sağlayacak şekilde 

yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ve kaçak yapılarının meşrulaşması imkanını sağlayan yasal 

düzenlemelerden kaçınılması gerekliliği tespitleri ile ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: imar kirliliği, çevreye karşı suçlar, imar kirliliğine neden olma suçu, tehlike 

suçu, etkin pişmanlık.  

ABSTRACT 

Consctructive pollution caused by unplanned and illegal construction is a multidimensional 

urbanization problem. Considering the current situation of our cities, it can be said that the problem of 

consctructive pollution cannot be taken under control with Article 184 of the Turkish Criminal Code, 

which has been in force since 12.10.2004. This makes the following question worth discussing: “Why 

Article 184 of the Turkish Criminal Code, which is in effect for about fourteen years, is insufficient to 

fulfill the general and special preventive function of criminal law?” The provision of article 184 of the 

Turkish Criminal Code has been examined in terms of the law that has to be and has been done by 

making a case-law search and giving opinions put forward in the doctrine in the paper that aims to 

seek an answer for the question. The main results and recommendations reached have been presented 

with the determinations such as the lack of regulation that allows for the implementation of security 

measures specific to legal entities foreseen in in Article 184 of the Turkish Criminal Code,  the need to 

rearrange the lower limits of the mentioned crimes in order to provide deterrence and the need to avoid 

legal regulations that allow the legitimacy of illegal constructions. 

Keywords: Consctructive pollution, offences against the environment, offence of pollution  caused by 

construction, endangerment  crime, effective remorse. 
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GİRİŞ 

Kanun koyucu sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bakımından imar kirliliğinin neden olabileceği 

olumsuz etkileri dikkate almış, idari yaptırımların yetersiz kalacağı öngörüsü ile bu sorunla 

mücadelede suç yaratmayı bir araç olarak kullanmayı tercih etmiştir. Böylece bir yenilik olarak 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 184. maddesindeki hükme yer verilmiştir. Söz konusu hükümde; 

“yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapma veya yaptırma suçu”, “yapı 

ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon 

bağlantısı yapılmasına müsaade etme suçu” ve “yapı kullanma izni alınmamış binalarda sınai faaliyet 

icrasına müsaade suçu” olmak üzere üç suç tipi düzenlenmiştir.  

Kentlerimizin mevcut durumu dikkate alındığında TCK’nın 184. maddesi ile de imar kirliliği 

sorununun kontrol altına alınamadığı söylenebilir. Aksine kaçak yapılaşma ile bağlantılı fiillerin 

cezalandırılması ve kaçak yapıların yıkılması yerine kanun koyucunun imar barışı yasası ile kaçak 

yapıların meşrulaşmasına imkan sağladığı görülmektedir. 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 

sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na (İK) eklenen geçici 16. madde ortaya 

konulan tespitin temel ve güncel dayanağıdır. Bu durum, “Neden yaklaşık on dört yıldır yürürlükte 

olan TCK’nın 184. maddesi ceza hukukunun genel ve özel önleme işlevini yerine getirmede yetersiz 

kalıyor” sorusunu tartışmaya değer hale getirmektedir. İfade edilen soruya ceza hukuku boyutuyla 

cevap aramak amacıyla yapılan çalışmada, olan ve olması gereken hukuk açısından TCK’nın 184. 

maddesi hükmü, içtihat taraması yapılarak ve öğretide ileri sürülen görüşlere yer verilerek 

incelenmiştir.  

  



314 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

1. YAPI RUHSATİYESİ ALINMADAN VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK BİNA YAPMA 

VEYA YAPTIRMA SUÇU  

Suçun mağduru belli bir kişi olmayıp, mağdur toplumdur42. Uygulamada bu tespitten hareketle 

kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu müdürlüğü ve suçu ihbar edenlerin suçtan doğrudan 

doğruya zarar gören olmadığı ve davaya katılma hakkının bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır43. 

Suçun faili ise herkes olabilir44.  

Suçun maddi konusu, belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi alanda bulunan 

binadır. Bina TCK’da tanımlanmamıştır. Öğretide ve uygulamada İK’nın 5. maddesinde yer alan 

“kendi başına kullanılabilen, üstü örtü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, 

çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların 

korunmasına yarayan yapı” şeklindeki bina tanımından yola çıkılarak hükmün anlamlandırıldığı 

görülmektedir45. Bu kapsamda TCK’nın 184. maddesi açısından bina kavramı yapı46 kavramından dar 

yorumlanmaktadır. Bina ve bina vasfı taşımayan yapıların ayırt edilmesinde; üstünün kapalı olması, 

kullanım amacı, yeni kullanım alanı yaratma, kendi başına kullanılabilme kriterlerinden 

yararlanılmaktadır47.  Binanın belediye sınırları içinde ya da özel imar rejimine tabi yerde bulunması 

gerekliliği48 TCK 184/4’deki düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Mücavir alanlar belediye sınırı içinde 

yer almamaktadır49. Özel imar rejimine tabi yerlere50, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Turizmi 

                                                           
42 Özbey Özcan, “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda İçtima Uygulaması”, Türkiye Adalet Akademisi 
Dergisi, S.13, Nisan 2013, s.328; Ceyhan İbrahim, “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, 
S.10, Y.4, Ağustos 2009, s.92; Hafızoğulları Zeki/Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
Topluma Karşı Suçlar, Ankara 2012, s.65;  Suçun mağdurunun toplumdaki bireyler olduğu görüşü için bkz. 
Yıldız Ali Kemal, “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m.184)”, Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. 
Dr. Erden Kuntalp’e Armağan,C.II, S.2, 2004, s.294 vd;  Suçun mağdurunun toplum ve toplumdaki tüm 
bireyler olduğu görüşü için bkz. Arısoy Mine, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda İmar Kirliliğine Neden Olma 
Suçu”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S.23, Y.2007, s.89.  
43 Örneğin bkz. Y.18 C.D., T.29.09.2015, 14703//6134, Y.18 C.D., T.29.09.2015, 14615/6129, Y.18 C.D., 
T.29.09.2015, 14747/6138, www.kazanci. com.tr, (30.09.2018) 
44 Yıldız, s.294; Hafızoğulları/Özen, s.65; Aygörmez Uğurlubay Gülsün Ayhan, Çevreye Karşı Suçlar Türk ve 
Alman Çevre Ceza Hukukunda Güncel Sorunlar, Ankara 2015, s.517; Özbey, s.327; Aksi yönde bkz. Çelik M. 
Lamih/Altıparmak Cüneyd, 101 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı, Ankara 2018, s.79. 
45

 Bkz. Yıldız, s.295; Özbey, s.326; Sütçü Nezih, “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Tahlili”, Legal Hukuk 
Dergisi, S.27, Mart 2005, s.980; Ceylan, s.90; Giyik Abdulbaki, “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, TBBD, 
S.134, 2018, s.76 vd; Hafızoğulları/Özen, s.66; Aygörmez Uğurlubay, s.503 vd; Taneri Gökhan, Çevreye Karşı 
Suçlar, Ankara 2016, s.183; Çelik/Altıparmak, s.87 vd. 
46

 İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yapı “karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve 
yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler” şeklinde 
tanımlanmıştır.  
47 Bkz. Özbey, s.326, dn.15; Ceylan, s.90; Sütçü, s.981; Giyik, s.77 vd; Aygörmez Uğurlubay, s.504 vd; Taneri, 
s.183; Çelik/Altıparmak, s.87; Bina kavramının anlamına ilişkin örnek teşkil eden yargı kararları için bkz.  Y.4 
C.D., T.01.06.2011, E.2009/3046, K.2011/7468; Y.4 C.D., T.18.06.2013, E.2012/24491, K.2013/19279; Y.4 C.D., 
T.26.12.2012, 5246/32608; Y.18 C.D., T.02.07.2015, 985/4043; Y.18 C.D., T.05.05.2015, 326/1011; Y.4 C.D., 
T.04.02.2013, E.2012/16452, K.2013/2707, www.kazanci.com.tr, (30.09.2018) 
48

 Bu kısıtın eleştirisi için bkz. Arısoy, s.93; Sütçü, s.984. 
49 İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlar mücavir alanlar 
olup, belediye sınırları içinde kalmamaktadır. Öğretide mücavir alanlardaki binaların bu suçun maddi 
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Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a tabi yerler örnek gösterilmektedir51.  

Suç tipiyle yasaklanan eylem; TCK’nın 184. maddesinde yapı ruhsatiyesi alınmadan veya 

ruhsata aykırı olarak bina yapma veya yaptırma şeklinde tanımlanmıştır. Bu noktadan hareketle bazı 

sonuçlara varmak mümkündür. İlki düzenlemede yapma veya yaptırma fiilleri kullanıldığından suçun 

seçimlik hareketli bir suç olduğudur52. Kanun koyucunun ifade edilen tercihi, sadece binayı yapanın 

(örneğin inşaat mühendisi, ustası, kalfası, çırağı) değil, aynı zamanda binanın yapılmasına izin ya da 

talimat veren toprak sahibi, bina sahibi, müteahhit, yüklenici ya da taşeron gibi kişilerin de suçun faili 

olmasını sağlamıştır53. İkinci sonuç suçun soyut tehlike suçu vasfı taşıdığıdır54. Üçüncü sonuç suçun 

oluşması bakımından fiilin yapı ruhsatiyesi alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak gerçekleştirilmesi 

arandığından suç tipinde özel olarak hukuka aykırılığa işaret edildiğidir. Son sonuç, yapı ruhsatiyesi 

alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak yapılmış binayı kullanmak suçun seçimlik hareketi olarak 

düzenlenmemiş olduğundan böyle bir yapıyı sadece kullanmanın suç teşkil etmediğidir55.  

İncelediğimiz suç tipinin oluşması bakımından genel kast yeterlidir56. Özel düzenleme 

bulunmadığından suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir57. Yukarıda incelediğimiz suç tipinde özel 

hukuka aykırılığa yer verildiğini belirtmiştik. Özel olarak hukuka aykırılığa işaret edilen suçlarda suç 

tipinde kullanılan kavramın tüm suçun değerlendirilmesi ile ilgili olmaması koşuluyla, bu husus suçun 

                                                                                                                                                                                     
konusunu kanunilik ilkesi gereği oluşturmayacağı görüşü hakimdir. Bkz. Sütçü, s.984; Hafızoğulları/Özen, 
s.72; Aygörmez Uğurlubay, s.507 vd; Giyik, s.108; Çelik/Altıparmak, s.63; Aksi görüş için bkz. Ceylan, s.101; 
Arısoy, s.94; Mücavir alanların da suçun maddi konusu haline getirilmesinin imar kirliliği ile mücadele 
bakımından yararlı olacağı görüşü için bkz. Aygörmez Uğurlubay, s.508; Uygulamada ise Yargıtay hükmün 
yürürlüğe girişinden itibaren eski tarihli bazı kararlarda aksi görüşte olsa da yakın tarihli kararlarda bu 
görüşünden dönmüştür. Bkz. Y.4 C.D., T.01.12.2008, E.2007/4245, K.2008/21361; Y.4 C.D., T.27.10.2009, 
E.2008/2606, K.2009/17255; Y.4 C.D., T.20.06.2013, E.2012/123710, K.2013/19703; Y.4 C.D., T.05.11.2012, 
E.2011/123795, K.2013/23021; Y.4 C.D., T.18.06.2013, E.2012/24467, K.2013/19283, www.kazanci. com.tr, 
(30.09.2018) 
50 Özel imar rejimine tabi yerler kavramı kanunda tanımlanmamış sadece ilgili madde gerekçesinde bu 
yerlere organize sanayi bölgeleri gösterilmiştir. Öğretide haklı olarak bu durum kanunilik ilkesiyle bağlantılı 
olarak eleştirilmektedir. Bkz. Taneri s.183; Hafızoğulları/Özen, s.73; Sütçü, s.984. 
51

 Yıldız, s.295; Özbey, s.332; Ceylan, s.102; Giyik, s.109; Arısoy, s.93 vd; Sütçü, s.983; Aygörmez Uğurlubay, 
s.509; Taneri, s.184; Çelik/Altıparmak, s.66 vd. 
52

 Giyik, s.88; Aygörmez Uğurlubay, s.503; Ceylan, s.92. 
53

Yıldız, s.294; Özbey, s.327; Ceylan, s.91; Giyik, s.83; Çelik/Altıparmak, s.79; Kalfa ve işçilerin bu suçun faili 
olamayacağı görüşü için bkz. Aygörmez Uğurlubay, s.518 vd; Okuma-yazma dahi bilmeyen ve sadece günlük 
olarak ekmek parasını çıkarmaya çalışan işçinin TCK 184’e göre cezadan sorumlu tutulamayacağı görüşü için 
bkz. Sütçü, s.985; Her ne kadar ilgili madde gerekçesinde ustaların da suçun faili olabileceği belirtilmişse de 
ustaların suçun faili olarak kabul edilmesinin adil olmayacağı, ancak her hangi bir yüklenici ile ilişki içinde 
olmaksızın tek başlarına binayı inşa etmeleri halinde suçun faili olabilecekleri görüşü için bkz. Katoğlu Tuğrul, 
“Yeni Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar”, Çevre Hukuku Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi 
Yayınları, Ankara 2006, s.94.   
54

 Özbey, s.328; Ceylan, s.92; Aygörmez Uğurlubay, s.502. 
55  Bkz. Giyik, s.97; Çelik/Altıparmak, s.88. 
56 Özbey, s.333; Ceylan, s.98; Suçun kasten işlenebileceği tespiti için bkz. Yıldız, s.296; Hafızoğulları/Özen, 
s.66; Aygörmez Uğurlubay, s.519; Taneri, s.186; Giyik, 93; Sütçü, s.985; Çelik/Altıparmak, s.86; Arısoy, s.98. 
57 Özbey, s.333; Ceylan, s.98; Sütçü, s.985; Yıldız, s.296; Arısoy, s.98; Hafızoğulları/Özen, s.66; Taneri, s.186; 
Giyik, 93; Çelik/Altıparmak, s.86. 
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tipe uygunluk unsurunun içinde yer almaktadır ve kastın kapsamındadır58. Dolayısıyla suçun oluşması 

bakımından failin yapmakta ya da yaptırmakta olduğu binanın yapı ruhsatının bulunmadığını ya da 

yapı ruhsatına aykırı olduğunu bilmesi ve istemesi gerekmektedir. Bu suç tipi açısından hukuka özel 

aykırılık özelliği söz konusu olduğundan suçun olası kastla işlenemeyeceğini savunmaktayız59.   

 İncelediğimiz suçunun mağduru belli bir kişi olmadığından meşru savunma hukuka uygunluk 

nedenin koşullarının oluşması mümkün değildir. Korunan hukuki değer topluma ait olduğu için 

bireyin tasarruf edebileceği sübjektif bir hak bulunmadığından, ilgilinin rızası hukuka uygunluk 

nedeninin de oluşması olanaksızdır60. Ancak kanun emrinin icrası ve hakkın kullanılması hukuka 

uygunluk nedenin oluşması ihtimal dahilindedir61. Kusurluluğu kaldıran bir neden olan amirinin 

hukuka aykırı emrinin yerine getirilmesinin uygulanması mümkün değildir. Suç tipiyle yasaklanan 

eylem dikkate alındığında zorunluluk halinin de koşullarının oluşması olası değildir62. Öte yandan 

TCK 30/4’te düzenlenen haksızlık yanılgısının bu suç tipi bakımından uygulama alanı bulamayacağını 

düşünmekteyiz63. Çünkü yetkili merciinin hukuka aykırı kararı nedeniyle binanın yapı ruhsatına aykırı 

ya da yapı ruhsatsız olarak yapıldığını bilmiyorsa haksızlık bilincinin yokluğuna gitmeye gerek 

yoktur. Zaten fail kasten hareket etmiş olmayacağından tipe uygunluk unsuru gerçekleşmemiştir64.  

2. YAPI RUHSATİYESİ OLMADAN BAŞLATILAN İNŞAATLAR DOLAYISIYLA 

KURULAN ŞANTİYELERE ELEKTRİK, SU VEYA TELEFON BAĞLANTISI 

YAPILMASINA MÜSAADE ETME SUÇU 

Öğretide suçun mağdurunun belli bir kişi olmadığı, mağdurun toplum olduğu konusunda görüş 

birliği bulunmaktadır65. Ancak suçun failin kim olabileceği tartışmalıdır. İlk görüşe göre suçun faili 

komşu dahil olmak üzere telefon, elektrik veya su bağlantısı yapılmasına müsaade eden her hangi bir 

kişi olabilir66. Diğer görüşe göre ise suç özgü suçtur. Çünkü elektrik, su veya telefon bağlantısı 

                                                           
58 Bkz. Koca Mahmut/Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018, s.268; Özgenç İzzet, 
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016, s.293 vd; Öztürk Bahri/Erdem Mustafa Ruhan, Uygulamalı 
Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ankara 2016, s.212; Göktürk Neslihan, “Suçun Yasal Tanımında 
Yer Alan “Hukuka Aykırılık” İfadesinin İcra Ettiği Fonksiyon”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, 
S.1, 2016, s.426 vd. 
59

 Bu suçun olası kastla da işlenebileceği yönündeki aksi görüş için bkz. Aygörmez Uğurlubay, s.519; Ceylan, 
s.98; Yıldız, s.296; Giyik, s.93; Öğretide suç genel teorisinde suç tipinde özel olarak hukuka aykırılığa işaret 
edilen suçların olası kastla işlenip işlenemeyeceği tartışmalıdır. Bu bağlamda bkz. Özgenç, s.293 vd; 
Koca/Üzülmez, s.268; Özbek Veli Özer/Doğan Koray/Bacaksız Pınar/Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2018, s.278; Demirbaş Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016, s.268. 
60 Giyik, s.94; Aygörmez Uğurlubay, s.520. 
61

 Aygörmez Uğurlubay, s.520. 
62

 Aksi yönde bkz. Aygörmez Uğurlubay, s.520.  
63 Aksi yönde kusurluluğu kaldıran yasak hatasının söz konusu olabileceği görüşü için bkz. Aygörmez 
Uğurlubay, s.520. 
64

 Aynı sonuç için bkz. Hafızoğulları/Özen, s.66; Giyik, s.94.  
65 Suçun mağduru için bkz. Hafızoğulları/Özen, s.67; Özbey, s.328; Ceylan, s.92; Giyik, s.81; Arısoy, s.89. 
66

 Arısoy, s.92. 

http://www.seckin.com.tr/browser/fa/155565621/title/prof-dr-veli-ozer-ozbek.html
http://www.seckin.com.tr/browser/fa/141511771/title/koray-dogan.html
http://www.seckin.com.tr/browser/fa/929678187/title/ilker-tepe.html
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yapılmasına ilişkin özel yükümlülük altında bulunan kişiler suçun faili olabilir67. Özel yükümlülük 

altında bulunan kişilere elektrik, su veya telefon bağlantısı işlemlerinde imza, onay veya kontrol 

yetkisine sahip kişiler örnek gösterilebilir. Bu bağlamda kendi bağlantısından yararlanılmasına izin 

veren komşunun özel yükümlülük altında bulunmadığından suçun faili olamayacağı da öğretide ileri 

sürülmektedir68.  

TCK 184/2’de düzenlenen suç bakımından failin fiili gerçekleştirdiği sırada inşaat için yapı 

ruhsatı alınmamış olması ön şart vasfı taşımaktadır. Ön şartın gerçekleşmesi için yapı ruhsatı 

alınmadan başlanılan inşaatın bina inşaatı olmasının gerekmediği vurgulanmalıdır.  

Suçun maddi konusu; elektrik, su veya telefon bağlantısıdır69. Söz konusu hükümde doğalgaz, 

jeotermal enerji, kanalizasyon, kablolu televizyon ve internet erişim hizmetlerinden söz edilmemiştir. 

Bu sebeple kanunilik ilkesinin bir unsuru olan kıyas yasağı gereği ifade edilen hizmetlerden birine 

ilişkin bağlantı yapılmasına müsaade edilmesi halinde suç oluşmayacaktır70 .  

Suç tipinde yer verilen eylem; yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan 

şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade etmektir. Bu noktada TCK 184/4 

ve 6 da göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu düzenlemelerin ilkine göre şantiyenin belediye 

sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerde bulunması gerekir. İkinci düzenlemeye göre ise 

yapının 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olması gerekir.  

TCK 184/2’de eylem müsaade etme fiili kullanılarak tanımlanmıştır. Müsaade etme fiili 

bağlantı yapmaktan daha farklı bir anlama sahiptir. Bu nedenle bağlantı yapan kişi, bağlantı 

yapılmasına müsaade etmediğinden tipik fiili gerçekleştirmiş olmayacaktır71. Aynı sebeple suçun 

tamamlanması için bağlantının yapılmasına veya bağlantının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır72. 

Tipe uygun eylem dikkate alındığında suçun soyut tehlike suçu olduğu73 ve neticesi harekete bitişik 

suç vasfı taşıdığı anlaşılmaktadır74. TCK 184./2’de bağlantının şantiyeye yapılmasına müsaade 

edilmesinden söz edilmiştir. Ruhsatsız da olsa tamamlanmış binaya ya da ruhsatlı olmakla birlikte 

                                                           
67

 Hafızoğulları/Özen, s.67; Giyik, s.84; Ceylan, s.91; Çelik/Altıparmak, s.82; Aygörmez Uğurlubay, s.523, 527 
vd; Suçun failinin elektrik, su veya telefon bağlantısı ile ilgili işlemlerde imza, onay ve kontrol yetkisi 
bulunanlar olduğu yönündeki tespit için bkz. Sütçü, s.985; Aynı yönde bkz. Yıldız, s.294; Özbey, s.328. 
68

 Bkz. Aygörmez Uğurlubay, s. 527 vd. 
69

 Bu suçun maddi konusunun bulunmadığı yönündeki aksi görüş için bkz. Hafızoğulları/Özen, s. 68. 
70

 Aynı yönde bkz. Yıldız, s.296; Ceylan, s.95; Arısoy, s.91; Çelik/Altıparmak, s.115; Sütçü, s.985 vd; Giyik, 
s.90; Aygörmez Uğurlubay, s.523; Aksi yönde olmak üzere Hafızoğulları ve Özen genişletici yorum ile hükmün 
doğalgaz bağlantısını kapsar şekilde anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Bkz. Hafızoğulları/Özen, s.68. 
71

 Giyik, s.90; Çelik/Altıparmak, s.82. 
72

 Giyik, s.91; Ceylan, s.96; Aksi yönde olmak üzere kullanılabilir bir bağlantının sağlanmasıyla suçun 
tamamlanacağı, suçun tamamlanması bakımından bağlantının kullanılmasına gerek bulunmadığı görüşü için 
bkz. Aygörmez Uğurlubay, s.529; Çelik/Altıparmak, s.102; Suçun tamamlanması için bağlantının aktif olarak 
kullanılması gerektiği yönündeki görüş için  bkz. Arısoy, s.92. 
73 Aygörmez Uğurlubay, s.523; Ceylan, s.92. 
74

 Hafızoğulları/Özen, s. 68; Çelik/Altıparmak, s.96; Ceylan, s.92.  
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kullanım izni alınmamış binaya bağlantının yapılmasına müsaade edilmesi halinde suç 

oluşmayacaktır75. 

 TCK 184/2’de düzenlenen suç tipinin oluşması bakımından genel kast yeterli olup, özel 

düzenleme bulunmadığından suç taksirle işlenemez76. Failin fiili gerçekleştirdiği sırada yapı ruhsatı 

alınmamış olmasının ön şart olduğunu düşündüğümüzü yukarıda belirtmiştik. Ön şart tipe uygunluğun 

objektif nitelikteki unsurları içinde yer almaktadır ve suçun oluşması bakımından ön şartın 

gerçekleştiğinin bilinmesi yeterlidir, istenmesi gerekmez77. Bu nedenle suçun oluşması bakımından 

failin bina için yapı ruhsatı alınmadığını bilmesinin yeterli olduğunu savunmaktayız. Yine aynı 

nedenle failin bağlantı yapılmasına müsaade ettiği şantiyenin yapı ruhsatı alınmayan bir inşaat 

sebebiyle kurulduğunu bilmemesi durumunda içinde bulunduğu hatanın onun kastını kaldıracağı, bir 

başka ifade ile TCK 30/1’in uygulama alanı bulacağı görüşündeyiz78.    

İncelediğimiz suç bakımından hukuka aykırılık unsuru açısından TCK 184/1’de düzenlenen 

suçuna ilişkin yapılan açıklamalar geçerlidir. Öte yandan zorunluluk halinin koşullarının oluşmasının 

bu suç bakımından olası olduğu kanaatindeyiz79.  

3. YAPI KULLANMA İZNİ ALINMAMIŞ BİNALARDA SINAİ FAALİYET İCRASINA 

MÜSAADE SUÇU 

Suçun mağduru toplumdur80. Fail yalnızca sınai faaliyet icrasına müsaade etmeye ilişkin 

kararlar bakımından yetki sahibi olan kişi olabilir, bu sebeple suç özgü suç vasfı taşımaktadır81.  

Suç tipinde yapı ruhsatı bulunmayan nitelendirilmesi kullanılmadığına dikkat çekmek gerekir. 

Suçun oluşması bakımından aranan binanın yapı kullanma izni bulunmamasıdır. Kanımızca binanın 

yapı kullanma ruhsatı olmaması suçun ön şartı olarak değerlendirilmelidir. Suçun oluşması 

bakımından TCK 184/6 gereğince binanın 12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış olması gerekir. 

                                                           
75  Katoğlu, s.93, Ceylan, s.94; Aygörmez Uğurlubay, s.525; Yıldız, s.296; Giyik, s.90; Şantiyenin yıkılmasından 
sonra bağlantının binada kullanılması bakımından bu tespit için bkz. Arısoy, s.91. 
76 Yıldız, s.296; Özbey, s.332; Hafızoğulları/Özen, s. 69; Arısoy, s.98; Ceylan, s.98; Çelik/Altıparmak, s.86; 
Giyik, s.93; Taneri, s.186; Aygörmez Uğurlubay, s.528. 
77

 Özbek /Doğan /Bacaksız /Tepe, s.440. 
78

 Hafızoğulları/Özen, s.68. 
79

 Örneğin şantiyede yaşanan bir kaza sonucu yaralıları kurtarmaya çalışan itfaiye memurunun faaliyetlerini 
karanlıkta sürdürebilmesi için komşu taşınmazın sahibinin kendi binasından elektrik bağlantısı yapılmasına 
müsaade etmesi durumunda zorunluluk halinin oluştuğu ve bu mazeret sebebinin kusurluluğu kaldırdığı 
söylenebilir.    
80 Bkz. Hafızoğulları/Özen, s.70; Özbey, s.328; Ceylan, s.92; Giyik, s.81; Arısoy, s.89; Yıldız, s.294 vd. 
81

 Aygörmez Uğurlubay, s.529, 534 vd; Suçun failinin yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir 
sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi olabileceği, izni veren kişinin fail olabilmesi bakımından bu 
konuda yetkili olması gerektiği tespiti için bkz. Yıldız, s.294; Yapı kullanma izni alınmamış binalarda sınai 
faaliyet icrasına müsaade suçunda failin konuda görevi, yetkisi ve sorumluluğu bulunan bir kişi olması 
gerektiği tespiti için bkz. Ceylan, s.92; Sınai  faaliyetlerin yapılmasına izin vermeye yetkili kamu görevlileri ile 
bu yetkili kimseler dışındaki diğer kimselerin de suçun faili olabileceği görüşü için bkz. Hafızoğulları/Özen, 
s.70. 
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Eylem yönünden değerlendirildiğinde suçun soyut tehlike suçu olduğu82, neticesi harekete 

bitişik suç vasfı taşıdığı83 anlaşılmaktadır. Bu genel tespitten sonra üç temel konunun üzerinde durmak 

istemekteyiz. İlki kullanılan “sınai faaliyetler” ifadesi ile ilgilidir. Maddede sınai faaliyetten söz 

edilmesine rağmen hükmün gerekçesinde sınai ve ticari faaliyetten bahsedilmesi, öğretide ticari 

faaliyetlere müsaadenin hükmün kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmasına yol 

açmıştır. Kanunilik ilkesi sebebiyle kıyası içerir şekilde genişletici yorum yapılamayacağından 

hükmün gerekçesinde belirtilenin aksine yalnızca sınai faaliyetlere müsaade edilmesinin tipe uygun 

davranış olarak değerlendirilebileceği yönündeki görüşü benimsiyoruz84. İkinci konu eylemin 

müsaade fiili kullanılarak tanımlanmış olmasıdır. Kanun koyucunun bu tercihi nedeniyle sınai 

faaliyete başlanıp başlanmaması suçun oluşumu ya da tamamlanması açısından önem 

taşımamaktadır85. Son konu ise yapı kullanma izninde belirtilenden başka bir amaçla binanın 

kullanılmasına müsaade edilmesi halinde suçun oluşmayacağıdır86. Bu durum hükmün konuluş 

amacıyla bağdaşmamaktadır87.  

TCK 184/3’de düzenlenen suçun oluşması bakımından genel kast yeterli olup, özel düzenleme 

bulunmadığından suç taksirle işlenemez88. Binanın yapı kullanım izinin bulunmaması hususu bu suç 

bakımından ön şart niteliğindedir, dolayısıyla failin yapı kullanım izinin bulunmadığını bilmesi 

gerekmekteyse de istemesi gerekmemektedir.    

Bu suç tipi bakımından hukuka uygunluk sebeplerinin oluşması mümkün değildir. Yine 

kusurluluğa etki eden nedenlerden bakımından da aynı tespitin yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.  

4. TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA  

TCK 184/1’de düzenlenen suç teşebbüse elverişlidir89. Buna karşın TCK 184/2’de düzenlenen 

suç elektrik, su veya telefon bağlantısının yapılmasına müsaade edildiği anda tamamlanır. İfade edilen 

sebeple suçun tamamlanması bakımından ne bağlantının kurulması ne de kullanılması 

gerekmemektedir. Dolayısıyla suç yolunda teşebbüsün söz konusu olacağı bir zaman kesiti 

                                                           
82 Ceylan, s.92; Aygörmez Uğurlubay, s.529. 
83 Ceylan, s.92; Hafızoğulları/Özen, s.70; Aygörmez Uğurlubay, s.529. 
84  Ceylan, s.96; Aksi yönde bkz. Hafızoğulları/Özen, s.71.  
85

 Ceylan, s.97; Arısoy, s.93; Giyik, s.93. 
86 Sütçü, s.986; Ceylan, s.97; Giyik, s.93; Aygörmez Uğurlubay, s.530 vd. 
87

 Ceylan, s.97. 
88

  Bkz. Yıldız, s.296; Ceylan, s.97; Taneri, s.186; Arısoy, s.98; Hafızoğulları/Özen, s.72; Giyik, s.93; Aygörmez 
Uğurlubay, s.537. 
89 Bkz. Giyik, s.95; Aygörmez Uğurlubay, s.526; Suça teşebbüsün mümkün olmadığı yönündeki aksi görüşler için 

bkz. Arısoy, s.99; Hafızoğulları/Özen, s.66; Taneri, s.187; Ceylan, s.98; Çelik/Altıparmak, s.112. 
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bulunmamaktadır90. TCK 184/3’de düzenlenen suç bakımından da müsaade fiili kullanıldığından aynı 

sonuca varmak gerekir91.  

Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapma veya yaptırma suçu 

bakımından iştirak konusunda iki hususa dikkat çekmek istiyoruz. İlki suç tipinin seçimlik 

hareketlerinden birisinin “yaptırma” fiili ile tarif edilmesiyle ilgilidir. Yapı ruhsatiyesi almadan veya 

ruhsata aykırı olarak bina yaptıran kişi, çoğu zaman binayı yapan faillerde suç işleme fikrini ilk kez 

oluşturduğundan aynı zamanda azmettirendir. Ancak cezai sorumluluğu bakımından bu kişi, failliğin 

şerikliğe göre önceliği kuralı nedeniyle fail olarak değerlendirilmelidir92. Diğer husus yapı ruhsatı 

bulunmayan binada oturmanın suçun seçimlik hareketi olarak düzenlenmemiş olması ile ilgilidir. 

Binayı yaptırmayan ya da yapımına katılmayan, sadece yapılmış binada oturan kimse, örneğin kiracı, 

binanın imara hukukuna aykırı olduğunu bilse de suça iştirak etmiş olmayacaktır93.  

TCK 184/2’de düzenlenen suç özgü suç vasfı taşıdığından elektrik, su veya telefon bağlantısı 

yapılmasına müsaade etmeme yükümlüğü bulunan kişiler suçun faili olabilirler. TCK 40/2 sebebiyle 

bu vasfı taşımayan kimselerin suça sadece azmettiren ya da yardım eden olarak iştirak etmesi 

mümkündür94. Örneğin şantiyeye elektrik bağlantısı yapılmasını isteyerek failde suç işleme 

düşüncesini ilk kez oluşturan şantiye çalışanı azmettiren konumundandır. Aynı esas TCK 184/3’de 

düzenlenen suç için de geçerlidir95.   

TCK 184/1’de düzenlenen suçun bir suç işleme kararı kapsamında değişik zamanlarda birden 

fazla kez işlenmesi halinde, zincirleme suç hükmü uygulama alanı bulacaktır96. Aynı tespit TCK 184/2 

ve 3’de düzenlenen suçlar açısından da geçerlidir97. TCK 184/1’de düzenlenen suçun işlenmesine yol 

açan fiil ile aynı zamanda Boğaziçi Kanunu’nun 18., Turizmi Teşvik Kanunu’nun 36. veya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65.  maddesinin ihlal edilmesi mümkündür. Bu durumda 

farklı neviden fikri içtima kuralları uygulanmalı, sadece daha ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı faile 

ceza verilmelidir98. Son olarak gerçekleştirilen fiilin hem yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata 

                                                           
90Aynı yönde bkz. Ceylan, s.98 vd; Giyik, 98; Çelik/Altıparmak, s.112; Suça teşebbüsün mümkün olduğu 
yöndeki aksi görüş için bkz. Arısoy, s.99; Hafızoğulları/Özen, s.69; Aygörmez Uğurlubay, s.529. 
91

 Teşebbüsün mümkün olmadığı yönünde bkz. Arısoy, s.100; Ceylan, s.98 vd; Giyik, 98; Çelik/Altıparmak, 
s.112; Aksi yönde bkz. Hafızoğulları/Özen, s.71; Aygörmez Uğurlubay, s.537. 
92

  Binayı yapanın ve yaptıranın eylemlerinin birbirinden bağımsız düzenlendiği, bu sebeple binayı yapan ve 
yaptıran kişinin iştirak halinde hareket ettiğinden söz edilemeyeceği yönündeki görüş için bkz. Giyik, s.96; 
Aynı yönde bkz. Çelik/Altıparmak, s.108. 
93

  Aynı yönde bkz. Giyik, s.97; Çelik/Altıparmak, s.108. 
94 Ceylan, s.99; Giyik, s.98. 
95

 Ceylan, s.99; Giyik, s.98. 
96

 Çelik/Altıparmak, s.110; Giyik, s.98 vd. 
97 Bu noktada TCK’nın 184. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarında düzenlenen suçların birbirinden bağımsız 
olması sebebiyle tek bir suç işleme kararı kapsamında belirtilen suçlardan iki ya da üçünün işlenmesi halinde 
zincirleme suç hükmünün uygulanamayacağı vurgulanmalıdır. 
98 Boğaziçi Kanunu’nun 18  ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. maddeleri açısından bu 
görüş için bkz. Aygörmez Uğurlubay, s.520 vd; Boğaziçi Kanunu’nun 18. maddesi açısından bu görüş  için bkz. 
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aykırı olarak bina yapma veya yaptırma suçunun hem de İK’nın 42. maddesinin 2. fıkrasında 

düzenlenen kabahatin oluşmasına sebep vermesi halinde Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesine göre 

faile sadece suçtan dolayı ceza verileceğini belirtmek gerekir99. Bu noktada İK 42/7’de İK’nın 42. 

maddesi kapsamında verilen idari para cezalarının aynı fiil sebebiyle TCK’nın 184. maddesine göre 

mahkum edilenlere faizsiz olarak geri verileceği hükmünün yer aldığı vurgulanmalıdır.  

5. ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ 

TCK 184/5’de “Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı 

imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu 

davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan 

kalkar.” hükmü100 yer almaktadır.  Düzenlemede sadece 1 ve 2. fıkralara atıf yapıldığından, yapı 

kullanma izni alınmamış binalarda sınai faaliyet icrasına müsaade suçu açısından etkin pişmanlık 

hükmü uygulanamaz. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak isteyen failin ruhsatsız ya da ruhsata 

aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı hem imar planına hem de ruhsatına uygun hale getirmesi 

gerekir. Bu ise binayı yapan ya da yaptıranın bizzat binayı yıkması ya da yıkım masraflarını 

karşılaması101 ya da sonradan ruhsatsız binaya ruhsat alınması veya değişiklik yapılarak imar planın 

binaya uygun hale getirilmesi halinde söz konusu olabilir102. Hükmün uygulanması bakımından failin 

binayı sadece imar planına ya da sadece ruhsata uygun hale getirmesi yeterli değildir103.  Hükmün 

uygulanması için failin gerçekten pişman olup olmadığının araştırılmasına ise gerek yoktur104.  

                                                                                                                                                                                     
Arısoy, s.100; Boğaziçi Kanunu’nun 18. maddesi açısından bu görüş, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 65. maddesi yönünden özel norm olduğu gerekçesiyle savunulan aksi yöndeki görüş için bkz. 
Ceylan, 99 vd; Bu görüş ve Boğaziçi Kanunu’nun 18. maddesinin uygulanması yönünden çelişkili yargı 
kararlarının ayrıntılı değerlendirilmesi için bkz. Özbey, s.341 vd; Boğaziçi Kanunu’nun 18. maddesinin TCK 
184’e kıyasen özel hüküm olduğu bu sebeple fikri içtima kurallarının uygulanmayacağı görüşü için bkz. Giyik, 
s.102; Çelik/Altıparmak, s.110.   
99 Giyik, s.101 vd; Aygörmez Uğurlubay, s.520. 
100

Hükmün etkin pişmanlık mı yoksa af hükmü mü niteliğinde olduğu tartışılmıştır. TCK 184/5’in etkin 
pişmanlık hükmü olduğu görüşü için bkz. Arısoy, s.98; Ceylan, s.103 vd; Aygörmez Uğurlubay, s.522; 
Hafızoğulları/Özen, s.73; Katoğlu, düzenlemenin genel affın hüküm ve sonuçlarından farksız bir düzenleme 
olduğu kanaatindedir. Bkz. Katoğlu, s.95 vd; Hükmün af hükmü olduğu görüşü için bkz. Sütçü, s.991; Konu 
Anayasa Mahkemesi tarafından da değerlendirilmiştir. Mahkeme affın önceden ve belli zamana kadar 
işlenmiş suçları kapsayacağı, düzenlemenin bu özelliği taşımadığı gerekçeleriyle hüküm anayasaya 
uygunluğuna karar vermiştir. Bkz. A.M., T.12.06.2008, E.2004/92, K.2008/119, www.kazanci.com.tr, 
(30.09.2018). 
101

 Aygörmez Uğurlubay, s.522; Arısoy, s.99; Ruhsatsız binanın ilgili belediye tarafından ya da doğal afet gibi 
nedenlerle yıkılması halinde etkin pişmanlık hükmünün uygulanmaması gerektiği görüşü için bkz. 
Çelik/Altıparmak, s.104; Giyik, s.104; Ruhsatsız binanın ilgili belediye tarafından yıkılması halinde fail 
tarafından masrafların ödenmesi durumunda etkin pişmanlık hükmünün uygulanmasına işaret eden  
Yargıtay kararları için bkz. Y.4. C.D., T.23.02.2013, E.2009/1388, K.2013/2394; Y.4. C.D., T.31.10.2014, 
E.2013/24796, K.2012/31319, www.kazanci. com.tr, (30.09.2018). 
102

 Arısoy, s.98; Yıldız, s.298. 
103 Aygörmez Uğurlubay, s.522; Hafızoğulları/Özen, s.73. 
104

 Aynı yönde bkz. Giyik, s.104. 
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Etkin pişmanlık hükmü ile İK’nın geçici 16. maddesi arasındaki ilişki tartışmaya değerdir. 

Çünkü söz konusu düzenlemede yapı kayıt belgesi alınmış olmasının TCK’nın 184. maddesinin 1 veya 

2. fıkrasındaki suçu işleyenlere etkisi düzenlenmemiştir. Yalnızca, yapı kayıt belgesi verilen yapılarla 

ilgili İK uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği 

belirtilmiştir. İleri sürülen bir görüşe göre bu belge ‘izin’ ve ‘yapı ruhsatı’ yerine geçtiğinden yapı için 

artık ruhsatsızlık veya ruhsata aykırılık durumu söz konusu olmayacaktır. Yapı kayıt belgesi ile bina 

artık imar planına ve ruhsatına uygun hale gelmiş olacak ve TCK 184/5’ten faydalanabilecektir105.  

Aktardığımız görüşün aksinin ileri sürülmesi kanımızca mümkündür. Çünkü düzenlemede yapı 

kayıt belgesinin yapı ruhsatı yerine geçtiği açıkça ifade edilmemiştir. Kaldı ki yukarıda belirtildiği 

üzere TCK 184/5’in uygulanması bakımından binanın imar planına da uygun hale getirilme şartı 

öngörülmüştür. Oysa sadece yapı kayıt belgesi alınması ile imar planına uygunluk tesis edilmiş 

olmamaktadır. Öte yandan mevcut düzenlemeyle tamamen örtüşse de bu görüşün uygulamada 

benimsenmesi halinde İK’nın geçici 16. maddesinin amacıyla (imar barışı sağlama) çelişileceği 

ortadadır. Kanımızca belirttiğimiz çelişkiyi gidermek için düzenleme yoluna gidilmesi tek ve en 

isabetli çözümdür. 

6. YAPTIRIM 

Öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında 184. maddenin 1 ve 2. fıkraları kapsamında  verilen 

cezaların para cezası dahil seçenek yaptırımlara çevrilmesi ihtimal dahilindedir106. Yine 184. maddede 

düzenlenen tüm suçlar bakımından TCK 51 çerçevesinde cezanın ertelenmesi gündeme gelebilir. 

İncelediğimiz suçların yaptırımlarının alt sınırı dikkate alındığında hükmün açıklanmasının CMK 

231’e göre geri bırakılması mümkün müdür sorusu da akla gelmektedir.  Uygulamada uzun bir süre 

TCK 184/5’de düzenlenen etkin pişmanlık hükmü ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kurumunun birbirinden bağımsız olduğu gerekçesiyle binayı imar mevzuatına uygun hale getirmemeyi 

ve dolayısıyla etkin pişmanlık hükmünden yararlanmamayı tercih eden failin dahi hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasından yararlanabileceği yönündeki kararlar istikrar kazanmıştı107. Yakın 

tarihlerde verilen aksi yöndeki kararlar ile yerinde olarak durumun değiştiği görülmektedir108. 

                                                           
105

 Çelik/Altıparmak, s.176. 
106

 TCK 184/1 ve 2’de düzenlenen suçların yaptırımı bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. TCK 184/1 
bakımından Kıyı Kanunu 15/5 göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu hüküm Kıyı Kanunu’nun 15. 
maddesinin 1. fıkrasında sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan kişilere 
TCK veya İK hükümlerine göre verilecek cezaların bir kat artırılmasına yöneliktir.  TCK’nın 184. maddesinin 3. 
fıkrasında düzenlenen suçun yaptırımı ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. 
107 Örneğin bkz. Y.4. C.D., T.03.10.2012, 18228/19480; Y.4. C.D., T.18.01.2013, E.2012/2218, K.2013/787; Y.4. 
C.D., T.1.04.2014, E. 2013/8880, K. 2014/9358; Y.4. C.D., T.11.02.2014, E. 2013/30723, K.2012/ 2014/4181, 
www.kazanci. com.tr, (30.09.2018). 
108 Bkz. Y.C.G.K.,T.16.02.2016, E.2014/308, K.2016/68, Y.18.C.D.,T.08.02.2016, E. 2015/15249, K. 2016/2069; 
Y.18.C.D.,T.15.05.2017, 2476/5779; Y.18.C.D.,T.28.03.2017, 1205/3439, www.kazanci.com.tr, (30.09.2018) 
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Öte yandan TCK’nın 184. maddesinde düzenlenen üç suç bakımından da adli para cezası 

öngörülmemiş olması önemli bir eksikliktir. Özellikle İK’nın 42. maddesi kapsamında verilen idari 

para cezalarının aynı madde yer alan düzenleme nedeniyle TCK’nın 184. maddesinden mahkumiyet 

halinde faizsiz iade edilmesi gerektiği düşünüldüğünde bu eksiklik daha da vahim bir noktaya 

ulaşmaktadır. Bir diğer önemli eksiklik TCK 184’te düzenlenen suçlar bakımından tüzel kişilere özgü 

güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına olanak veren özel bir düzenleme bulunmayışıdır. 

7. SONUÇ 

Kanımızca TCK’nın 184. maddesinde düzenlenen üç suç tipi incelendiğinde suçların 

unsurlarının düzenlenme biçiminde eleştirilebilir yönler bulunsa da asıl sorunun yaptırım ve etkin 

pişmanlık  hükmüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. İmar kirliliğine neden olma suçlarının yaptırım 

yönünden caydırıcı olmadığı, hükmün ne genel ne de özel önleme amacına hizmet etmediği, yargı 

makamlarının iş yükünü artırmak dışında bir etki yaratmadığı söylenebilir. İfade edilen nedenle 

incelediğimiz suçların yaptırımlarının adli para cezasını ve tüzel kişilere ilişkin güvenlik tedbiri 

uygulanmasını içerir şekilde kanun koyucu tarafından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yine 

suçların ceza miktarlarının alt sınırlarının yukarı çekilmesi makul bir çözüm olabilir. Etkin pişmanlık 

hükmünden yararlanmamayı tercih eden fail açısından hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının 

yoluna gidilmesine imkan veren istikrar kazanan uygulamadan dönülmesinin son derece isabetli 

olduğu söylenebilir. Öte yandan İK’nın geçici 16. madde çerçevesinde yapı kayıt belgesi alanlar 

bakımından etkin pişmanlık hükmünün uygulanamayacağı görüşü savunulabilir olsa da uygulamada 

aksi yolun tercih edileceği öngörüsünde bulunmak mümkündür. Kanımızca kanun koyucunun kaçak 

yapılarının meşrulaşması imkanını sağlayan bu gibi yasal düzenlemelerden kaçınılması TCK’nın 184. 

maddesinin işlevsel olabilmesi bakımından bir zorunluluktur.  
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ÖZET 

Küreselleşme sürecinde dünya ekonomilerinin giderek birbirlerine yakınlaşmaları teknoloji, 

ticaret ve telekomünikasyon açısından büyük gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte 

ülkelerin birbirlerine bağımlılıkları da kaçınılmaz derecede artmış, üretimin ve pazarlamanın da 

uluslararası boyut kazanması, firmaların piyasaya bakış açılarını değiştirmiş ve piyasa artık tüm dünya 

olarak kabul edilmiş ve hatta sanal piyasalar oluşmuştur. Üretim faktörlerinin ve ticari malların 

güvenli bir şekilde taşınması gerekliliği de bilinen bir gerçek haline gelmiştir. Lojistik günümüze 

kadar farklı işlevlere sahip görülmüş olup daha genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde lojistiğin taşıma amacı ve ticaretin kolaylaştırılması amacını aşarak hizmetlerin, 

ulaşımın ve altyapının geliştirilmesi ve hatta daha da ileri seviyede geri dönüşüm hizmetlerini 

kapsayan geniş bir alanı ifade etmekte olduğu görülmektedir. Sektörün gelişiminde hız sağlayan ana 

faktör ise bu faaliyetlere olan talebin artmasıdır. Diğer taraftan günümüz ticaret ve lojistik 

faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan çok uluslu şirketler üretim faaliyetlerini küreselleştirmiş olan 

dev kuruluşlardır ve büyük bir teknoloji ve sermaye gücünü temsil etmektedirler. Bu konuda sahip 

oldukları avantaj ile diğer ülkeler tarafından tercih edilmektedirler. Bu firmalar maliyet 

minimizasyonu çerçevesinde lojistik hizmeti üreten firmaları kullanmaya başlamışlardır. Lojistik, 

firmalara sadece taşıma hizmeti üretmeyip tedarikten müşteriye ve müşteriden doğaya dönüşümünü de 

kapsayan bir süreç haline gelmiştir. Bu süreç ülkelerin lojistik performans endeksi (LPI)’nin 

oluşmasını sağlamıştır. Lojistik performans endeksleri kapsamında, gümrük prosedürleri genel 

hatlarıyla incelenmekte, lojistik maliyetleri, kara ve deniz taşımacılığı için ihtiyaç duyulan altyapının 

kalitesi denetlenmekte ve ülkeler arasındaki fark analiz edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, lojistik 

performans indeksini oluşturan bileşenlerin her birinin, ülkelerin uluslararası ticaretinde yarattığı 

etkiyi nedensellik ilişkisiyle analiz etmektir. Çalışma, 2007'de yayınlanan ilk LPI verisinden 

günümüze kadarki LPI verilerini karşılaştırarak ülke gelir gruplarındaki (yüksek, orta ve düşük) 

lojistik alanında muhtemel gelişmeleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Dünya bankası veri tabanından 
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elde edilen veriler doğrultusunda araştırma kapsamında bulunan ülkelerin lojistik performansı 

incelenip, lojistik performans endeksleri ve ihracat/ithalat arasında nedensellik ilişkisi araştırılacaktır. 

Böylece çalışmada LPI ile dış ticaret ilişkileri ülke grupları bağlamında ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi, Nedensellik Analizi. 

 

LOGISTIC PERFORMANCE INDEX AND FOREIGN TRADE RELATIONSHIP IN 

HIGH, MEDIUM AND LOWEST INCOME COUNTRIES 

ABSTRACT 

The process of globalization of the world economy is becoming increasing close ties in terms 

of technology, trade and telecommunications brought about major developments. However, countries 

can also have dependencies on each other inevitably as increased production and marketing to win the 

international dimension, the companies change their perspectives on the market and the market has 

been regarded as the whole world now. Safely transport the necessity of production factors and goods 

has become a well-known fact; companies have begun to use the company the produces logistics 

services within the cost minimization. Logistics company they don’t make only transport service from 

supplier to customer and from customer to nature, nature transformation has become process 

including. In today's world economy, logistics and transportation services become increasingly 

important in trade relations between countries. Within the framework of the logistics performance 

index, it is been analyzed the differences between countries’ customs procedures, logistics costs, the 

quality of the infrastructure required for land and maritime transport. The purpose of this study is to 

analyze each component of the logistic performance index by using the panel regression model, which 

is an effect of countries' international trade. The study aims to identify possible developments in the 

logistic area of the country income groups (high, medium and low) by comparing the first LPI data 

published in 2007 with the current LPI data. The logistic performance of the countries covered by the 

research will be examined in terms of the data obtained from the World Bank database and the 

changes in the components constituting the logistic performance index will be investigated in relation 

to the trade volumes of the countries. 

Keywords: Logistic Performance Index (LPI), Causality Analysis. 
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GİRİŞ  

Dünya’da hem merkantilist devrimin hem de sonrasında yaşanan sanayi devriminin oluşmasının 

temel dayanağı ulaşım teknolojisindeki gelişmeler ve buna bağlı olarak dağıtım ve taşımacılık 

alanındaki yatırımların artırılması olmuştur. 1900’lü yılların ilk yarısı kapitalizmin egemen olduğu, 

iktisadi dengesizlik sorunlarının yaşandığı ve bu sorunların giderek büyüdüğü bir dönemdir. Bunun 

sonucunda yeni hammadde ve sömürge kaynaklarına ihtiyaç duyulmuş ve bu da güvenli ticari yolların 

keşfini gerekli kılmıştır. Aynı dönemin savaşları ve ekonomik buhranın da etkisiyle ikiye ayrılan 

iktisadi yapı sonucu bir tarafta planlı ekonominin benimsendiği kesim olan batı piyasası, diğer yanda 

otoriter bir yapıyı benimseyen doğu bloğu ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde yaşanan soğuk savaşların 

da etkisiyle gümrük duvarlarının aşağı çekilmesi yoluyla dış ticaretin artırılması ve bu yolla da 

verimlilik ve uzmanlaşma konularında değişim ve gelişmeler meydana gelmiştir. Dış ticaretteki bu 

gelişmeler lojistiği besleyerek yapılanma aşamasının oluşumunu sağlamıştır. Bu kapsamda 1940 ve 

1960 yılları arası lojistiğin yeni kurulmaya başladığı dönemleri oluşturmaktadır. Bu dönemlerde 

taşıma, stoklama, depolama faaliyetlerinin önemi anlaşılmaya başlanmış, daha hızlı taşıma yapılması, 

istenen malzemenin depoda hazır bulundurulması, gerektiği oranda depolama yapılması ve 

malzemenin korunmasına yönelik temel lojistik ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Özellikle 1980 başlarında 

taşımacılık alanında verim artırıcı çalışmalar yapılmış, geleneksel fiziksel dağıtım faaliyetleri ve 

tedarik ile ilgili gelişmeler yaşanmıştır. 1980 sonrası bilgi teknolojilerindeki gelişimle birlikte firmalar 

için sipariş verilmesi, depolama ve taşıma gibi faaliyetlerin takibi kolaylaşmıştır. Ayrıca 1980’li yıllar 

sonrası dönem, üretim ve üretimin artırılması, iç piyasaların desteklenmesi ve ihracatın artırılmasına 

yönelik mali düzenlemelerin yapıldığı bir dönem olmuştur. 20.yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başı 

itibariyle de lojistik kavramı, önemini giderek artırmıştır. Lojistik esas itibariyle ürünleri ihtiyaç 

duyulduğu yere ulaştırma işlemidir. Bu kapsamda sipariş, üretim, depolama, taşımacılık, paketleme, 

konsolidasyon, elleçleme, gümrükleme, transit işlemler, ihracat ve ithalat işlemleri, sigorta ve 

bankacılık, altyapı hizmetleri, danışmanlık gibi birçok faaliyet lojistiğin ilgi alanına girmektedir. 

Firmalar lojistik faaliyetleri şirket gelenekleri, gizlilik veya yönetimden kaynaklanan sorunlar 

sebebiyle bu tür faaliyetlerin firma bünyesinde yürütülmesi gereken işlemler olarak görmektedirler. 

Aksine bazı firmalar da bu faaliyetlerde dışarıdan destek alma yoluna gitmektedirler. Bu destekler şu 

şekillerde olabilir; 

• 1.Parti Lojistik: Lojistik hizmet alan taraftır. Bu bir üretici, toptancı, perakendeci ya da 

herhangi bir gönderici olabilmektedir. 

• 2.Parti Lojistik: Birinci taraf olarak tanımlanan firmaların doğrudan müşterisi olan firmalardır. 

• 3.Parti Lojistik: Lojistik servis sağlayıcılardır. Bu firmalar hizmeti kendi sağladıkları gibi, 

aracı firmalar ve freight forwarderler da olabilmektedir. 



328 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

• 4.Parti Lojistik: Sadece aracı olmak ya da servis sağlamanın yanın da çözüm üreten, birden 

fazla 3pl firmasını koordine edebilen, bilgi akışını sağlayan firmalardır. 4pl kavramı lojistikte dış 

kaynak kullanımının en gelişmiş örneğidir. Lojistik süreci baştan tasarlama, dönüştürme ve bu süreci 

yürürlüğe koyma gibi aşamaları içermektedir. 

Bu faaliyet ve yöntemler incelendiğinde lojistiğin ilk zihnimizde canlandırdığı şekliyle 

taşımacılığın da ötesinde daha geniş ve kapsamlı bir süreci ifade ettiği görülmektedir. Küreselleşmeyle 

birlikte mesafeler kısalmış ve dünya ekonomileri arasındaki duvarlar yıkılmıştır. Buna bağlı olarak 

uluslararası ticaret hacmindeki artış, bilgi teknolojisindeki gelişmeler, müşteri odaklı hizmet 

anlayışının gelişimi, yeni teknolojilerin sağladığı imkânlar lojistik sektörünün yeniden yapılanmasına 

neden olmuştur. Bu değişimle birlikte işletmeler için lojistik yalnızca taşımacılık faaliyeti olmaktan 

çıkmış ve rekabet avantajı yakalayabilmek için lojistik desteğe ihtiyaç duyan bir yapı oluşmuştur. 

Özellikle lojistik kavramın gelişiminde rol oynayan başlıca ülke ABD’dir. Ülkede 20. yüzyıldan 

itibaren pazarlama ve üretim anlayışında değişimlerin olması ve bu değişimlerin tüm dünyada etkisini 

göstermesiyle birlikte üretim ağırlıklı olan pazar yapısı kendisini mamul, satış, pazar ve müşteri odaklı 

bir yapıya dönüştürmüştür. Ayrıca işletmelerin müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım sergilemesi ve 

maliyetlerini hızlı bir şekilde aşağı çekerek rekabet avantajı sağlamak amacıyla faaliyette bulunmaları 

da lojistiğin önemini artırmış ve gelişimini hızlandırmıştır. Sektör özellikle son kırk yıl içerisinde 

gelişim gösteren genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Dolaysıyla lojistik ülkeler açısından dış ticareti 

etkiler ve destekler konuma gelmiştir.  

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Ticaret ve lojistik, bir ülkenin iş rekabeti için kritik öneme sahip politikalar içerir. Ülkeler 2005 

yılına kadar, karşılaştırmalar yapmak ve ticaretin önündeki engelleri tespit etmek için kendilerine 

yeterli bilgi sağlayamamışlardır. Bu nedenle LPI, ticaret ve ulaştırma kolaylıkları arasındaki ilişkiyi 

açıklayan önemli bir araç olarak oluşturulmuştur. LPI; ülkelerin uluslararası ticaret alanında reformlar 

yapması için öncelikler belirleyerek kamu-özel diyalogunun güçlenmesini sağladı ve ülkelerde ticareti 

ve taşımacılığı teşvik etti (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). Dünya Bankası lojistik 

performans endeksini 6 yıl (2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018) yayınlamış ve 160 ülkeyi sıralayarak 

bu ülkelerin lojistik performanslarını kapsamlı bir şekilde açıklamıştır. Endeks, iki taraflı ticaretin 

karşılaştığı zorlukları ve mevcut tesislerden kaynaklanan lojistik açısından gerekliliklerini tespit etmek 

amacıyla tüm ülkelerin uyumlu bir ölçeğini oluşturarak önemli bir istatistiksel katkı sağlamaktadır. 

Uluslararası perspektiften çeşitli boyutlarda sağlam bir kombinasyondur. Anlamlılığı en üst düzeye 

çıkarmak ve güven düzeylerini artırmak için standart ekonometrik teknikler kullanılarak inşa 

edilmiştir. Wilson ve diğ. (2005) liman verimliliği, gümrük, yönetmelikler ve e-ticaret gibi dört 

göstergeyi kullanarak ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini 75 ülke üzerinde yaptıkları çekim modeli 

ile istatistiksel önemlerini analiz etmişlerdir. Soloaga ve diğ. (2006), Meksika sanayi mallarının 
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ticaretin kolaylaştırılmasındaki ne tür değişkenlerin etkili olduğunu analiz etmek için ticaret 

reformunun toplam Meksika ihracatını %22.4 oranında artırabileceğini önermişlerdir. Iwanow ve 

Kirkpatrick (2009) gibi diğer araştırmacılar, Afrika'daki ihracatın artmasında yapılan reformların 

ticaret akışlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği sonucuna vardılar. 

Lojistik performans endeksini ticaretin açıklayıcı bir değişkeni olarak kullanan Korinek ve 

Sourdin (2011), özellikle orta gelirli ülkelerde ve daha özel olarak ihracatçılar için, özellikle 

altyapıdaki gelişmelerin iyileştirildiği yerlerde, lojistik performansının ticaret üzerindeki belirgin 

etkisini teyit etmektedir.  Martí ve diğ. (2014) LPI'yı ticaretin önündeki engellerin ortadan 

kaldırılmasında bir öncü olarak kullanmaktadır. Ekonomik anlamda değerli ve kazandırıcı malların 

taşınmasında lojistik faaliyetlerinin etkisinin ne kadar büyük olduğu sonucuna varmışlardır. Hollweg 

ve Wong (2009) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) için lojistikte düzenleyici kısıtlamaların 

bir endeksini oluşturarak, düzenlemiş oldukları endeks ve LPI'i arasında negatif korelasyonlu 

olduğunu, yani daha az yasal engelleri olan ülkelerin daha iyi bir lojistik puanı elde ettiklerini tespit 

etmişlerdir. Ülkelerin ticaretin önündeki bürokratik engelleri kaldırmaları, zaman ve maliyetlerin 

azalmasına ve böylece rekabet edebilirlik artmasına sebep olmaktadır.  

ABD, Almanya ve Singapur gibi gelişmiş ülkeler, yüksek gelirli olmalarını lojistik 

performanslarında da lider bir pozisyonla birleştirmektedirler. Benzer şekilde, Çin, Hindistan ve 

Vietnam, düşük maliyetli üreticiler olarak kabul edilen ülkelerde,  Portekiz, Yunanistan ve İzlanda gibi 

diğer gelişmiş ülkelerden daha üst sırada yer alabilmektedirler. Bu anlamda, LPI ve Doing Business’ı 

kullanan Hoekman ve Nicita (2008 ve 2010), tarife ve tarife dışı engellerin, düşük gelir düzeyine sahip 

ülkelerdeki ticarette hala önemli bir engel olduğunu göstermektedir. 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ANALİZ  

Yapılan çalışmada yeksek gelirli, orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerden verilerinde eksiklik 

olmayanlar alınarak lojistik performans endeksi, ihracat ve ithalat arasında ilişkinin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Verilerin tamamı Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir.  Lojistik performans 

endekileri belirlenirken dünya bankası ülkelerin altı kategorideki performanslarını değerlendirerek 

puanlamıştır. Bu kategoriler ise alt yapıları, uluslararası taşımacılık, lojistik hizmet kalitesi, takip 

edilebilirlik, gümrük işlemleri, zamanında teslimden oluşmaktadır. Çalışmada Dünya Bankası 

tarafından yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerin söz konusu kriterler ile belirlenen puanlamaları 

ölçümde kullanılan yıllara göre sıralanmıştır.  Aşağıdaki tabloda lojistik performans endeksinin hangi 

yıllarda ve hangi kriterlere göre belirlendiği verilmiştir 
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Tablo 1: LPİ Kriterleri ve Belirlendiği Yıllar  

Lojistik Performansın Ölçüm Kriterleri  Ölçümün 

Kullanılmadığı Yıllar  

Gümrük işlemleri  2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 

Alt yapı yatırımları (özellikle bilgi teknolojilerine 

yapılan alt yapı yapımları) 

2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 

Takip edilebilirlik (sevkiyatın izlenebilirliği ve 

takibi) 

2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 

Zammında teslimat  (varış noktalarına teslimatın 

zamanında yapılması) 

2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 

Lojistik maliyetlerin firmalar tarafından 

hesaplanabilirliği  (lojistik maliyetler) 

2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 

Ülke ekonomilerinin lojistik anlayışı ( kamu ve özel 

sektörün yetkinliği) 

2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 

 Not: Lojistik performans endeksi ölçülürken kullanılan kriterler kendi aralarında 

puanlanmaktadırlar. 1 (en kötü) ile 5 (en iyi) arasında değişmektedir 

 Diğer taraftan yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerin uluslararası ticaret verileri lojistik 

performans endeksi doğrultusunda ortalamaları alınarak yıllık verilere dönüştürülmüştür. Sırasıyla 

lojistik performans endekileri, ihracat ve ithalat rakamları tamamlanan yüksek gelirli, orta gelirli ve 

düşük gelirli ülke grupları oluşturulmuştur.  Veriler arasında önsel olarak korelasyon ilişkisine 

bakılmış daha sonra Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Korelasyon katsayısı “ -1” ile “+1” 

aralığında değerler almaktadır. Katsayı eğer “-1” değerini alırsa tam negatif doğrusal ilişki söz 

konusudur. Katsayı “+1” olarak belirlenmişse tam pozitif doğrusal bir ilişki vardır.  Katsayı  “0” 

değerindeyse değişkenler arasında herhangi bir ilişki yoktur anlamına gelmektedir. 
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Tablo 2: Yüksek Gelirli Ülkeler İhracat İthalat ve LPİ arasındaki Korelasyon Analiz 

Sonuçları 

 İhracat İthalat Lpi 

İhracat 1 0.96 0.46 

İthalat 0.96 1 0.38 

LPİ 0.46 0.38 1 

Tablo 2’de yüksek gelirli ülkelerin lojistik performans endeksleri, ihracat ve ithalat arasındaki 

korelasyon ilişkisi gösterilmiştir. İhracat ve ithalat arasında %96 korelasyon ve pozitif doğrusal 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. İhracat ve LPİ arasında %46 korelasyon ilişkisi vardır.  LPİ ve ithalat 

arasında ise %38 korelasyon söz konusudur.  

Tablo 3: Orta Gelirli Ülkeler İhracat İthalat ve LPİ arasındaki Korelasyon Analiz 

Sonuçları 

 İhracat İthalat LPİ 

İhracat 1 0.99 0.67 

İthalat 0.99 1 0.67 

LPİ 0.67 0.67 1 

 

Tablo 3’te orta gelirli ülkelerde LPİ ve ihracat ile ithalat arasındaki korelasyon rakamları yer 

almaktadır. Orta gelirli ülkelerin dış ticaret ve lojistik performans endekileri arasındaki korelasyonun 

çalışmadan beklenen sonuçları verdiği gözlenmektedir. Buna göre LPİ ihracat arasında %67 gibi 

pozitif doğrusal ilişkinin ve aynı şekilde LPİ ithalat arasında %67’lik bir pozitif doğrusallık tespit 

edilmiştir.   
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Tablo 4: Düşük Gelirli Ülkeler İhracat İthalat ve LPİ arasındaki Korelasyon Analiz 

Sonuçları 

 İhracat İthalat LPİ 

İhracat 1 0.26 0.85 

İthalat 0.26 1 -0.20 

LPİ 0.85 -0.20 1 

 

Tablo 4’te düşük gelirli ülkelerin LPİ ihracat arasında %85 korelasyon fakat LPİ ve ithalat 

arasında %-20’lik bir negatif korelasyon ilişkisin olduğu gözlenmiştir.   Yukarda değişkenler 

arasındaki korelasyon sonuçları analiz edilmiş ve çalışmanın devamındaki nedensellik analizine fikir 

vermesi açısından önem arz etmiştir. İktisadi büyüklüklerin analiz edilmesinde özelikle ilişkinin hangi 

yönde olduğunun belirleniminde çeşitli analizler kullanılmaktadır. İktisadi teorilerin değişkenler 

arasındaki ilişkinin belirlenmesinde eksik kaldıkları kısımlarda Granger (1969) testi kullanılarak 

etkileşimin varlığı ve yönü belirlenmiştir. Söz konusu testte değişkenler bağımlı değişken ve bağımsız 

değişken olarak belirlenmemektedir. Granger nedensellik testi, şu modeller yardımıyla 

gerçekleştirilmektedir: 

                   

 

   

                                

 

   

 

                   

 

   

                                

 

   

 

Burada denklem 1’de X’in tahminine Y’nin gecikmeli (geçmiş) değerlerinin eklenmesi, X’in 

öngörü performansını artırıyorsa, Y, X’in bir nedenidir denir. Bunun anlamı; Y, X’i etkilemektedir 

demektir. Yoksa X’in kesin bir nedeni Y’dir demek değildir.  

Ho:      yani Y değişkeninden X değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur. 

  : X değişkeninden Y değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. 

Test, denklem 1’deki   ’lerin grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı incelenmektedir.    

katsayıları, belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, Y’nin X’in bir nedeni olduğu 
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sonucuna varılmaktadır. Yani Y’den X’e doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar 

verilir. 

Benzer şekilde denklem 2’de yer alan   ’ler belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı 

bulunursa,  X, Y’nin bir nedenidir (nedenselidir, Granger nedenselidir) denir. Bu durumda X, Y’yi 

anlamlı düzeyde etkilemektedir. X’ten Y’ye bir nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar verilir. Bu 

durumda etkinin artırma yönünde mi, yoksa azaltma yönünde mi olduğu belirlenememektedir. Sadece 

etki var mı, yok mu belirlenmektedir.  

Her ikisi de (       sıfırdan farklı ise ikisi de birbirini etkilemektedir. Bu durumda değişkenler 

arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar verilmektedir. İki parametrede sıfıra eşit 

olduğunda, değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisinin olmadığına karar verilmektedir. 

 Çalışmada lojistik performans endeksi, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisinin 

belirlenmesinde yukardaki açıklamalar ışığında model aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Modelde lojistik 

performans indeksi LPİ, ihracat EX ve İthalat ise İM ile gösterilmektedir.  

                                 

 

   

 

   

                                

 

   

 

                       

 

   

         

 

   

                                

 

   

 

                                

 

   

 

   

                                

 

   

 

Tablo 5’te yüksek gelirli ülkelerde LPİ, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik analiz 

sonuçlarını verilmiştir. Yüksek gelirli ülkelerde tablodan da anlaşılacağı üzere ithalat ve ihracat 

arasında tek yönlü nedensellik (0,0277) ilişkisi tespit edilmiştir. Yani H0 hipotezi reddedilmiştir. 

Yüksek gelirli ülkelerin düşük gelirli ülkelerde yatırım yaparak oralarda üretim yapıp tekrar ülkelerine 

ithal etmeleri bu sonucun çıkmasında etkili olabilmektedir.  
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Tablo 5: Yüksek Gelirli Ülkelerde LPİ, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik Analiz 

Sonuçları 

Gecikme 2 Gözlem 

sayısı 

F istatistiği  Olasılık değeri 

X ─ M (İhracat─  İthalat) 20 1.37000 0.2935 

M→X (İthalat→ İhracat) 20 4.08021 0.0277 

LPİ─X (Lojistik Performans Endeksi ─ 

İhracat) 

20 0.15585 0.9849 

X ─LPİ (İhracat ─ Lojistik Performans 

Endeksi)   

20 0.17156 0.8661 

LPİ─M (Lojistik Performans Endeksi ─ 

İthalat) 

20 0.28913 0.7912 

M ─LPİ (İthalat ─ Lojistik Performans 

Endeksi)   

20  0.4337  0.6807 

Not: Olasılık değerleri % 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerini göstermektedir 

Tablo 6’da orta gelirli ülkelerde LPİ, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik analiz sonuçları 

verilmiştir. Tabloda ihracat ithalatın nedenidir, ithalatta ihracatın nedenidir. Ayrıca lojistik performans 

endeksi ve ithalat arasında nedensellik ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Literatür araştırması 

kısmında da bahsi geçen Korinek ve Sourdin (2011), özellikle orta gelirli ülkelerde ve daha özel 

olarak ihracatçılar için, özellikle altyapıdaki gelişmelerin iyileştirildiği yerlerde, lojistik 

performansının ticaret üzerindeki belirgin etkisini teyit etmektedir. Çalışmada orta gelirli ülkelerde 

lojistik performansı ve dış ticaret arasındaki ilişkinin anlamlı çıkması da literatürü destekler 

niteliktedir.  

  



335 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Tablo 6: Orta Gelirli Ülkelerde LPİ, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik Analiz 

Sonuçları 

Gecikme 2 Gözlem 

sayısı 

F istatistiği Olasılık değeri 

X→M (İhracat→ İthalat) 20 159.63  0.0000 

M→X (İthalat→ İhracat) 20 22.8812 0.0000 

LPİ─X (Lojistik Performans Endeksi ─İhracat) 20 0.4709  0.0982 

X ─LPİ (İhracat ─Lojistik Performans Endeksi)   20 0.57383 0.6527 

LPİ→M (Lojistik Performans Endeksi → 

İthalat) 

20 0.7652  0.0295 

M ─LPİ (İthalat ─Lojistik Performans Endeksi)   20 0.68644 0.5890 

Not: olasılık değerleri % 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerini göstermektedir 

Tablo 7 düşük gelirli ülkelerde LPİ ve ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik analiz 

sonuçlarından oluşmaktadır. Tabloda söz konusu değişkenler arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 7: Düşük Gelirli Ülkelerde LPİ, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik Analiz 

Sonuçları 

Gecikme 2 Gözlem 

sayısı 

F istatistiği  Olasılık değeri 

X─M (İhracat─ İthalat) 20 0.66670 0.6278 

M─X (İthalat─ İhracat) 20 0.97579 0.6904 

LPİ─X (Lojistik Performans Endeksi ─ 

İhracat) 

20 0.46272 0.8297 

X ─LPİ (İhracat ─Lojistik Performans 

Endeksi)   

20 1.45890 0.4177 

LPİ─M (Lojistik Performans Endeksi ─ 

İthalat) 

20 2.17643 0.2162 

M ─LPİ (İthalat ─Lojistik Performans 

Endeksi)   

20 0.87589 0.7003 

Not: Olasılık değerleri % 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerini göstermektedir 
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Nedensellik test sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, lojistik performans endeksinin 

daha çok gelişmekte olan ülkelerde ithalat üzerine etkili sonuçlar verdiği tespiti yapılmış ve bu 

durumun da bu kategorideki ülkelerin gerek üretim, gerekse ihracatının ithalata bağımlı olmasına bağlı 

olarak üretim güçlerini desteklediği gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışmada yüksek gelirli, orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde lojistik performans endeksi, 

ihracat ve ithalat arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesi için korelasyon testi ve nedensellik analiz 

yapılmıştır. Lojistik performans endeksinin beş veri setinden oluşmaktadır. İhracat, ithalat 

rakamlarının da ortalamaları alınarak lojistik performans endeksine göre düzenlenmiştir. Lojistik 

performans endeksinin ilerleyen yıllarda veri bakımından zenginleşmesi ile ileride yapılacak olan 

çalışmalara öncülük edeceği düşünülen bu çalışmanın önemli olduğu söylenebilir. Yüksek gelirli 

ülkelerde ithalat ve ihracat arasında nedensellik ilişkisinin analiz sonucunda çıkması hammadde 

ithalatının gelişmiş ülkelerde ihracatın destekçisi olarak görülmesi ile açıklanmaktadır. Orta gelirli 

ülkelerdeyse ihracat ve ithalat arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin olması ihracatı 

gerçekleştirmek için ithalatın yapıldığının ve lojistik performansın gelişmesi de ithalatın daha kolay 

hale getirerek ihracatı desteklediği ile açıklanabilmektedir. Düşük gelirli ülkelerde lojistik 

performansın gelişmediği, üretim eksikliği ve dış ticaret açığı sarmalı içerisinde bulundukları 

bilinmektedir. Bundan dolayı düşük gelirli ülkelerde LPI, ihracat ve ithalat arasında nedensellik 

ilişkisinin oluşmamasının açıklanabileceği düşünülmektedir. 

Günümüzde lojistik artık taşımacılık dışında birçok alana yayılmış ve ülkelerin alt yapı 

yatırımlarıyla birlikte maliyet minimizasyonu için önemli hale gelmiştir. Dünya üzerinde lojistik 

performansları yüksek olan ülkelerin dış ticaret alanında da ilerde oldukları, fakat gelişmekte olan 

ülkelerinde sabırla takipte oldukları bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerin ürettiklerinin bir şekilde 

satılması gerekmektedir. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler, gelişmiş ülkeler için önemli bir pazar 

konumundadırlar. Literatür araştırması kısmında da bahsi geçen Korinek ve Sourdin (2011), özellikle 

orta gelirli ülkelerde ve daha özel olarak ihracatçılar için, özellikle altyapıdaki gelişmelerin 

iyileştirildiği yerlerde, lojistik performansının ticaret üzerindeki belirgin etkisini teyit etmektedir. 

Çalışmada orta gelirli ülkelerde lojistik performansı ve dış ticaret arasındaki ilişkinin anlamlı çıkması 

da literatürü destekler niteliktedir. Yapmış olduğumuz bu çalışma ilerleyen dönemlerde yapılacak olan 

çalışmalara örnek teşkil ederek sonuçların karşılaştırılmasında destek olacaktır. 
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TÜRK TİPİ BİR HÜKÜMET MODELİ OLARAK 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETSİSTEMİ’NİN TÜRK ANAYASAL 

SİSTEMİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

Serdar NARİN 

Dr.Öğr.Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi,serdar.narin@deu.edu.tr 

ÖZET 

Türkiye 16 Nisan 2017’de yapılan referandumda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 6771 Sayılı Kanunu kabul etmiştir. Milletimizin iradesi ile anayasal 

siyasal yönetim sistemimizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline geçilmiştir. Yeni sistemin 

ilk genel ve Cumhurbaşkanı seçimi 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Bu seçim ile birlikte 

Türkiye’de; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmelerinde; 1876 Kanun-i Esasi döneminde 

uygulan meşrutiyet rejimi; 1921 Anayasası döneminde uygulanan saf meclis hükümeti sistemi; 1924 

Anayasası döneminde uygulanan, meclis hükümeti sistemi ile parlamenter hükümet sisteminin her 

ikisisin de özelliklerini bünyesinde barındıran karma hükümet sistemi ve 1961-1982 Anayasaları  

döneminde uygulanan parlamenter hükümet sistemi modellerinden farklı, Türkiye’ye ve Türk 

Milleti’ne özgü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline hukuken ve siyaseten geçilmiştir. 

Sanıldığının aksine bu yeni sistem Amerikan tipi başkanlık rejiminden farklı esasları bünyesinde 

barındırmaktadır. Keza İngiliz tipi parlamenter hükümet sisteminden de farklı esaslar üzerine bir 

model kurulmuştur. Türkiye’de geçmişte yaşanan hükümet sistemi kaynaklı siyasal kriz 

dönemlerinden dolayı, Türkiye’ye özgü, Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve yapısal özelikleri ile 

uyumlu yeni bir Türk tipi hükümet sistemi modeli üretilmiştir. Yeni hükümet modelimiz ile yasama ve 

yürütme ilişkilerinde esaslı değişiklikler yapılmıştır. Cumhurbaşkanının hukuki, cezai ve siyasi 

sorumluluğunu doğuran yeni anayasal düzenlemeler yapılmıştır. Yeni sistemde Türkiye'de 

Cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında suç işlemesi halinde de cezai sorumluluğu olabilecektir. 

Cumhurbaşkanı her türlü işlem ve eyleminden de hukuken sorumlu olabilecektir. Her türlü işlem ve 

eylemlerinden dolayı yargı yolu da açık olacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 

Cumhurbaşkanına hukuksal norm oluşturabilme yetkisi yaratılmış ve böylece bürokratik engellerin 

sonlandırılması planlanmıştır. Yasama ve yürütme erklerinin birbirlerinin hukuki varlıklarına son 

verebilme anayasal yetkisi tanınarak, siyasal krizlerin sistemi kilitlemesi ve katılaştırması sorununun 

ortadan kaldırılması düşünülmüştür. Bu karar sonrasında hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis 

seçimleri birlikte yenilenecektir. Yeni dönemde, Cumhurbaşkanı hem hükümetin hem de Devletin başı 

olacaktır. TBMM’nin siyasal denetim mekanizmaları gensoru ve sözlü soru dışında devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru 

yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanabilecektir. Doğrudan halk tarafından 5 yıl için 

seçilecek Cumhurbaşkanı iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapabilecektir. Bakanlık sayısı azaltılarak, 

Cumhurbaşkanına bağlı, anayasal sistemimizde yeni kurum ve kuruluşlar olarak, Cumhurbaşkanlığı 

https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/07/09/cumhurbaskanligi-sistemi-nedir-yeni-sistem-neler-getiriyor
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teşkilat yapısında, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kurullar görev alacaktır. Cumhurbaşkanı yasa 

teklifinde bulunamayacak, sade bütçe kanunu hazırlayabilecek, bu kanun da TBMM’nin onayına 

sunulacaktır. Hükümet sistemi değişikliği neticesinde oluşan yeni anayasal kurum ve kavramlar ile 

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal demokratik siyasal yönetim sisteminde ve devletin anayasa 

hukuksal temel düzeninde, anayasa hukuku tarihi perspektifinden bakıldığında; Cumhuriyetimizin 

kuruluşu ve ilanı ve çok partili siyasal yaşama geçişten sonra yeni bir dönem başlamıştır. Kuvvetler 

ayrılığına dayalı yeni bir hükümet sistemi türü Türkiye tarafından anayasa hukuku ve siyaset bilimi 

dünyasına kazandırılmıştır. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hukuk ve siyasal 

sistemimizde yaşama geçmesiyle birlikte yasama ve yürütme alanındaki yeni kurumlar da yeni sisteme 

göre görevlerini yerine getirmeye başlayacaklardır.  

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Parlamenter Hükümet Sistemi, Amerikan 

Başkanlık Sistemi 

INNOVATIONS OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM AS A 

TURKISH TYPE OF GOVERNMENT MODEL TO TURKISH CONSTITUTIONAL 

SYSTEM 

ABSTRACT 

Turkey has adopted Law No. 6771 on the Amendment of the Constitution of the Republic of 

Turkey in a referendum held on April 16, 2017.The model of the Presidential Government System was 

introduced in our system of constitutional political management with the will of our nation. The first 

general election and the presidential election of the new system were held on 24 June 2018. With this 

selection, differently from the constitutional regime in the constitutional developments of the Ottoman 

and Republican era in the period of 1876 Kanun-i Esasi; differently from  the  pure conventional 

governmental system implemented during the 1921 Constitution; differently from  the  the system of 

mixed government which embodies the characteristics of both of the parliamentary governmental 

system and conventional governmental system implemented during the 1924 constitutional period and 

differently from  the parliamentary government system models implemented during the 1961-1982 

constitutional period, the system has crossed legally and politically to the model of the Presidential 

Government System specific to Turkey and the Turkish nation in Turkey. Contrary to what you might 

think, this new system contains different principles than the American-style presidential regime. In the 

same way, a model based on different principles from the British type parliamentary government 

system was established  Because of the past experiences with the political system of government-

induced crisis in Turkey a new Turkish type government system model, specific to Turkey, compatible 

with the Turkey's political, social, cultural and structural characteristics, was produced. Substantial 

changes have been made in the legislative and executive relations with our new government model. 

The new constitutional regulations that created the legal, criminal and political responsibility of the 
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President were made. The criminal responsibility of the President in case of committing crimes other 

than treason is possible in the new system in Turkey. The President may be legally responsible for all 

kinds of transactions and actions. Due to all kinds of transactions and actions, the judicial way will be 

open. With the presidential decree, the authority to create a legal norm for the president was created 

and thus the bureaucratic guardianship was planned to be terminated. It is thought that the crisis of the 

system of political crises and the problem of solidification should be abolished by recognizing the 

constitutional authority of the legislature and executive powers to put an end to each other's legal 

assets. After this decision, both the President and the Assembly elections will be renewed together. In 

the new period, the President will be the head of both the government and the State. The political 

control mechanisms of the Grand National Assembly will continue except for interpellation and oral 

question. Grand National Assembly of Turkey will be able to use its authority to acquire and control 

information through parliamentary reserach, general interview, parliamentary inquiry and written 

questions. The President, who will be elected directly by the people for 5 years, will be able to preside 

for two terms. The number of the ministries is reduced and the new institutions and organizations in 

our constitutional system connected to the President of the Republic will take office and boards 

affiliated to the Presidency in the Presidency organization structure will take the task. The President 

will not be able to propose a law, he will be able to prepare a simple budget law, and this law will be 

presented to the approval of the Grand National Assembly. The new system of government with 

constitutional institutions and concepts that occur as a result of changes in the constitutional 

democratic political management system in the Republic of Turkey and the state's constitutional order 

legal basis, from the perspective of constitutional law history, has started a new era after the 

establishment and declaration of our Republic and the transition to multi-party political life. A new 

type of government system based on the division of forces has been gained to the world of 

constitutional law and political science by Turkey.In the new period, with the passing of the 

Presidential Government System in our legal and political system, new institutions in the legislative 

and executive areas will begin to fulfill their functions according to the new system 

Keywords: Presidential Government System, Parliamentary Government System, American 

Presidency System. 
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1.GENEL OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 

16 Nisan 2017’de yapılan referandumda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun kabulü ile Cumhurbaşkanlığı  

Hükümet Sistemi, milletimizin iradesi ile benimsenmiş; 24 Haziran 2018 tarihinde ikisi de birlikte 

yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından anayasal sistemimizde yürürlüğe 

girmiştir.(Atar, 2018:175) (Gözler, 2018: 308-309)  (Tunç, 2018b:200-201).   

Türkiye için yeni bir hükümet sistemi değişikliğini savunanlar, parlamenter hükümet sisteminin 

yarattığı güçlü, istikrarlı olmayan koalisyon hükümetleri ve parlamenter sistemin doğasından 

kaynaklanan bürokratik yapının yarattığı sıkıntılar ve ortam hazırladığı siyasal krizleri dile 

getirilmişlerdir(Gülener S.ve Miş N., 2017:7-8).Hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında yasama ve 

yürütme arasındaki ilişkiler değerlendirilirken, çağdaş anayasal demokrasilerde yargı erki her zaman 

kural olarak bu tasnifin dışında tutulur. Kuvvetlerin yürütmede birleştiği sistemler diktatörlükler ve 

mutlak monarşiler olurken; kuvvetlerin yasamada birleştiği sistemler meclis hükümeti sistemleridir. 

Günümüzde demokratik siyasal sistemler kuvvetler ayrılığı prensibini kabul ederler. Kuvvetlerin 

yumuşak ve dengeli ayrılığı sistemine parlamenter hükümet sistemi denir iken; kuvvetlerin sert 

ayrılığına dayalı hükümet sistemine başkanlık rejimi adı verilmektedir. Bu iki sistemin bazı 

özelliklerini birlikte içeren sisteme ise yarı başkanlık sistemi denilmektedir(Gözler,2016a:76-99)( 

Turhan,1989:21-43)(Uluşahin, 2007: 26-27-28). Türkiye Osmanlı-Türk Anayasal gelişmelerinin ilk 

anayasası olan Kanun-i Esasi ile ve özellikle de 1909 anayasa değişiklikleri ile Meşrutiyet rejimine 

geçmiş ve aslında parlamenter hükümet sistemi yolunda ilk adımlarını atmıştır(Gözler,2016a:172-

173). Milli Mücadele ile 1921 Anayasası döneminde Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü koşulları gereği 

meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır(Özbudun, 2008:51-73)(Çelik, 2007: 82-

83)(Çamurcuoğlu,2016: 228-240)(Tunç, 2018a:159).1924 Anayasası döneminde ise meclis hükümeti 

sistemi ile parlamenter hükümet sisteminin ikisinin karışımından oluşan karma bir hükümet modeli 

uygulanırken(Özbudun, 2012: 1-85); 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası tam anlamıyla saf 

parlamenter hükümet sistemini kabul etmişlerdir(Tanör, 2004:394-402 )(Yılmaz, 2012: 194-203). 

1982 Anayasası 2007 yılında yapılan ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini düzenleyen 

anayasa değişikliği ile yarı başkanlık rejimine yaklaşırken, 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul 

edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk Milleti’nin iradesi ile kabul 

edilmiştir.  

1982 Anayasası’nın kurduğu hükümet sistemimi değiştiren ve 21 Ekim 2007 tarihli 

halkoylaması ile onaylanan 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Türkiye’de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 

kabul edilmiştir ve Cumhurbaşkanının demokratik meşruluğu güçlenmiştir(Tunç, 2018b:200)(Gören, 

2015:164).Bu anayasa değişikliğinin uygulandığı 28 Ağustos 2014’ten önce ülkemizde saf 
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parlamenter hükümet sistemi uygulanmakta idi. Gözler’e göre; “ 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla 

onaylanan 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun uygulanması sonucu 

halk tarafından seçilen onikinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos 2014 tarihinde 

göreve başlaması ile 16 Nisan 2017  referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği 

Kanunu’nun ilgili hükümlerinin yürürlüğe gireceği 24 Haziran 2018 genel seçimleri arasındaki 

dönemde, hükümet sistemimizin artık saf bir parlamenter hükümet sistemi olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Duverger, Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği sistemleri yarı 

başkanlık sistemi olarak nitelendirmiştir. Türkiye’de 28 Ağustos 2014 tarihi ile 9 Temmuz 2018 

arasındaki dönemde hükümet sisteminin yarı başkanlık hükümeti sistemi oluğu söylenebilir. 28 

Ağustos 2014 ile 9 Temmuz 2018 arasında teorik olarak yarı başkanlık sistemi, gerçekte bir fiili 

başkanlık sistemi olduğunu gözlemlemek gerekecektir.” (Gözler, 2018: 306-307).    

Tekraren vurgulamak gerekirse, Türkiye’nin hükümet sistemini tümden değiştiren 6771 sayılı 

Anayasa Değişikliği Kanunu 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması ile Türk Milleti tarafından 

onaylanarak kabul edilmiştir. 24 Haziran 2018’de birlikte yapılan ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri neticesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni düzenleyen yeni anayasal normlar, 

Anayasa Değişikliği Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda, Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarih olan 9 Temmuz 

2018 günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek göreve başlamasıyla  

yürürlüğe girmiştir(Gözler, 2018: 308-309)  (Tunç, 2018b:200-201).   

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem Cumhurbaşkanına hem de TBMM’ye birbirlerinin 

görevlerine hukuken karşılıklı olarak son verebilme yetkisini tanımıştır. Yeni sistemde, TBMM, kendi 

genel seçiminin yenilenmesiyle, Cumhurbaşkanının da seçimini yenileyebilmekte, görevi başında olan 

Cumhurbaşkanının vazifesinin bitmesini sağlayabilmektedir. Benzeri olarak Cumhurbaşkanı da, her 

türlü siyasal riski göze alarak, kendi seçiminin de yenilenmesini kabullenmek suretiyle, TBMM genel 

seçiminin yenilenmesini sağlayabilmektedir. (Gözler, 2018: 308-309). 1982 Anayasası’nın 

116.maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla 

seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile 

Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi 

halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. 

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 

halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen 

Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve 

başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş 

yıldır. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanının hukuki, siyasi ve cezai 

sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle 

ilgili suç işledikleri iddiasıyla cezai sorumluluklarının doğabilmesi için meclis soruşturması 

açılabilecektir. Özellikle artık Cumhurbaşkanı hakkında sadece vatana ihanet kapsamına giren 

suçlardan değil, görevi ile ilgili olsun olmasın bütün suçlarından cezai sorumluluğunun 

doğabilmesinin hukuki yolu açılmıştır(Atar, 2018: 181).  

Yeni hükümet sisteminde olağanüstü hal rejimi olarak sadece olağanüstü hal vardır. Askeri 

makamların kolluk yetkisini kullandığı sıkıyönetim kaldırılmıştır. Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan 

Jandarma Genel Komutanlığının bu konumu sonlandırılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri Devlet 

Denetleme Kurulunun denetimine tabi kılınmıştır(Gülener S.ve Miş N., 2017:24-25). 

2.CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN TÜRK YÜRÜTME ERKİNE 

GETİRDİĞİ ANAYASAL YENİLİKLER 

1982 Anayasası’nın 8. ve 101.maddelerine göre, yürütme yetkisi ve görevi, doğrudan doğruya 

halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirilir. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil 

eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder 

(m.104). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye’de, parlamenter 

hükümet sistemi kesin olarak son bulurken, Amerikan başkanlık rejimine bazı yönlerden benzeyen 

yeni bir hükümet sistemi kurulmuştur. Bu yeni hükümet sisteminde yürütme monist yapıdadır. 

Yürütme yetkisi tümüyle ve mutlak olarak Cumhurbaşkanına verilmiştir (Özbudun, 2017: 327)(Gören, 

2018: 182-183)(Atar:2018:175).Cumhurbaşkanı siyasi olarak hükümetin de Devletin de başıdır ve 

doğrudan doğruya millet tarafından 5 yıl için seçilecektir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milleti’nin birliğini temsil 

eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. 

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine 

sahip Türk vatandaşları arasından, milletçe seçilecektir. İlk turda yüzde elliden fazla oy alan aday 

seçilecektir. Adaylar yüzde elliyi geçemez ise seçimlerin ardından gelen ikinci pazar günü ikinci tur 

yapılacak ve en çok oyu alan kazanacaktır. İkinci oylamaya tek aday kalırsa ikinci turda referandum 

gibi yapılan bu oylamada tek adayın salt çoğunluk alması gerekecektir. Bir kimse en fazla iki defa 

Cumhurbaşkanı seçilebilir. Seçilen Cumhurbaşkanı başkanlığındaki hükümet, göreve başlama 

esnasında artık herhangi bir güven oylaması yapılmadan hukuken hemen görevine başlayacaktır zira 

yeni sistemde artık bu güvenoyu kurumu parlamenter hükümet sisteminin terkiniyle birlikte 

kaldırılmıştır. Doğrudan ve demokratik meşruiyet açısından milletin seçimi yöntemi bilinçli olarak 

tercih edilmiştir. Bu sayede sorumluk ilkesi ve hukuku açısından siyaseten hesap sorulabilirlik 
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ilkesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Artık seçim ile siyaseten hesap soracak olan millettir ve 

Cumhurbaşkanı doğrudan Türk Milleti’ne karşı siyaseten sorumludur. Ayrıca önceden bilinebilirlik 

ilkesi sayesinde yönetici yürütme erkinin millet tarafından seçimden önce bilinmesi sağlanarak, 

parlamenter hükümet sistemlerinde özellikle koalisyon dönemlerinde görülebilen kim yönetecek 

belirsizliğinin ortadan kaldırılması sağlanmak istenmiştir(Tunç, 2018b:200-201)(Atar,2018:175-

176)(Gözler, 2016a: 87-88-89)  (Uluşahin,1999:151-158). 

6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği 

kesilir hükmü de anayasadan çıkartılmıştır. Yeni hükümet sistemiyle parlamenter hükümet 

sistemlerinde yürütme erki içinde yer alan kollektif bünyeli ve siyasi sorumlu başbakan ve bakanlar 

kurulu yapısına hukuken son verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanlar vardır 

yalnız bu bakanlar siyaseten TBMM’ye değil doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına karşı 

sorumludurlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları da bireysel siyasi sorumluluk açısından Meclise değil, 

Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Tüm Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atama ve azil 

işlemleri Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.)(Atar,2018:175-176-177-178-179) 

Üst kademe yöneticilerinin atanmaları ve görevlerine son verilmesi hukuki işlemlerinde salt 

Cumhurbaşkanı yetkilidir. Üst kademe yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecektir. Üst düzey bu atamalar TBMM’nin onayına tabi 

olmayıp; doğrudan Cumhurbaşkanı bu atamalar ve görevden almalarda yetkilidir (Küçük, 2017: 

159).109 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 6771 Sayılı Kanun’un 

8.maddesine göre, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarabilir(Söyler, 2018:47-48).Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci 

bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, dördüncü bölümde yer alan siyasi 

haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla 

düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça 

düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 

kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale 

                                                           
109

 “Cumhurbaşkanlığı teşkilatına ilişkin düzenlemelerin bir kısmı önce 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği ile 

daha sonra da 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenmiştir. Bütün bu düzenlemeler 

ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin yürütme kanadı yeniden dizayn edilmiştir. 2017 yılında 6771 Sayılı Kanun 

ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ihdas edilmiş, Bakanların 

Cumhurbaşkanı tarafından TBMM dışından atanması usulü getirilmiş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine 

ilişkin Anayasa’nın 107. maddesinin ilgası ile bu kurum kaldırılmıştır. Ancak asıl değişiklikler 1 No’lu 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yeni bir örgütlenme modeli benimsenmiştir. Bu modelde ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı Cumhurbaşkanlığı makamı ve İdari İşler Başkanlığı 

şeklinde oluşturulmuş, bakanlık sayısı 16’ya düşürülerek Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içine alınmış, politika 

kurulları ve ofisler oluşturulmuş, bağlı kurum ve kuruluşlar yeniden belirlenmiştir.” (Turan, 2018: 60-61-62) 
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gelir. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, 

yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, 

Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer(Küçük, 2017: 159-160). 

Eskiden var olan KHK’ların aksine, yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinin hukuk dünyasında varlık kazanabilmesi için yetki kanununa ihtiyaç yoktur. Bu 

kararnameler TBMM’nin onayına sunulmayacaktır. Aslında Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 

yürütme erkinin asli düzenleme alanı genişlemiştir(Özbudun, 2017:328- 329). 

6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile 1982 Anayasası’nın 161.maddesinde yapılan 

değişiklik ile Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun 

ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve mali yılbaşına kadar karara 

bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. 

Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir 

önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi 

sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. Genel Kurulda kamu 

idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. 

Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek 

tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz. 

(Atar, 2018:180- 181).  

Anayasa’nın 106.maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle 

boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar 

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri 

kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de 

Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen 

Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi 

tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt 

dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı 

Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Yine 119.maddeye göre 

Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan  

veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten 

veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve 

hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları 

nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır 



346 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı 

geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî 

Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Meclis gerekli 

gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere 

süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, 

olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde 

belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki 

bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur. Son olarak, savaş ve 

mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü 

hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

kendiliğinden yürürlükten kalkar.  

3.CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN TÜRK YASAMA ERKİNE 

GETİRDİĞİ ANAYASAL YENİLİKLER 

Yasama yetkisi TBMM’ye aittir. Türkiye Büyük Millet  Meclisinin görev ve yetkileri kanun 

koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; 

para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun 

bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve 

özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve 

görevleri yerine getirmektir. Meclis’in üye sayısı 600 milletvekiline çıkartılmış olup, milletvekili 

seçilme yaşı 18 olarak düzenlenmiştir. Siyasal yönetim elitinin içinde bulunan kişiler aynı anda hem 

yasamada hem de yürütme organı içinde bulunamayacak, görev alamayacaklardır. Cumhurbaşkanı 

yürütme organı olarak kanun tasarısı hazırlayarak TBMM’nin yasama çalışmalarına katılamayacaktır. 

Cumhurbaşkanı kuvvetlerin ayrılığı ilkesi gereği, bilgi edinme ve denetim yolları işleyişindeki Meclis 

görüşmelerine katılamayacaktır, bu yüzden sözlü soru da kaldırılmıştır. Ne var ki, Cumhurbaşkanı 

gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını 

yaparak, ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verebilir ve bağlayıcı olmasa da böylece 

kanun değişikliği ya da yapımına mesaj ile etki edebilir.(Gözler, 2018: 308-309)(Küçük, 2017: 159). 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 6771 Sayılı Kanun’un 8.maddesine 

göre Cumhurbaşkanı kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 

gönderebilir. 6771 Sayılı Kanun’un 16.maddesinin C bendinin yollaması ile değişen Anayasa’nın 

89.maddesine göre ise, TBMM’nin bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilen 

kanun önerisini değişiklik yapmaksızın aynen kabul edebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu 

gereklidir. Bu değişiklik ile anayasal sistemimizde, Özbudun’a göre, kanunları geri gönderme 

hususundaki Cumhurbaşkanının yetkisi güçleştirici vetoya dönüşmüştür (Özbudun, 2017: 329) 
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6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile 1982 Anayasası’nın 105.maddesinde yapılan 

değişiklik ile Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi 

en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına 

karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri 

oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her 

siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından 

soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis 

Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve 

kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından 

itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte 

ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde 

tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, 

yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen 

Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 

Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia 

edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır(Atar, 2018: 181).  

Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı 

soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi 

edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini 

ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis 

soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106. maddenin beşinci, altıncı ve 

yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün 

içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak 

soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme 

şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir. Gensoru kaldırılmıştır 

zira Cumhurbaşkanının salt millete karşı siyasal  sorumluluğu vardır. Özbudun’a göre: “Parlamenter 

sistemin terk edilmiş olmasının  sonucu olarak gensoru yolunun kaldırılmış olması doğal olmakla 

birlikte, TBMM’nin elinde kalan denetim araçları (yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırması) 

doğaları gereği olarak, etkin bir denetim sağlama kabiliyetinden yoksundur Meclis soruşturmasının, 

öngörülen yüksek nitelikli çoğunluklar nedeniyle, pratikte işlemesi çok güçtür. Cumhurbaşkanı ve 

TBMM seçimlerinin aynı günde birlikte yapılması, Cumhurbaşkanı ile TBMM çoğunluğunun aynı 

partiden olmasını çok güçlü bir ihtimal haline getirmektedir. Üstelik Cumhurbaşkanının aynı zamanda 

çoğunluk partisinin lideri olması dolayısıyla partisinin milletvekili adaylarının belirlenmesinde çok 

önemli bir rol oynayacağı düşünülürse, güçlü bir yasama denetiminin söz konusu olamayacağı açıktır. 

Herşeye rağmen Cumhurbaşkanı ile TBMM çoğunluğu ayrı partilerden olduğu takdirde, 
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Cumhurbaşkanın tek taraflı iradesiyle TBMM seçimlerini yenileme yetkisi vardır. TBMM’nin bu yola 

başvurması ise, öngörülen nitelikli çoğunluk nedeniyle, çok güçtür.”(Özbudun, 2017: 328).  

4. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN TÜRK YARGI ERKİNE GETİRDİĞİ 

ANAYASAL YENİLİKLER 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargı alanında da önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığını da sağlayacak anayasal düzenleme yapılmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 9.maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” 

ibaresi eklenmiştir. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere de hukuk devletinin gereği olarak 

yargı denetimi getirilmiştir. YAŞ karaları yargı denetimine açılmıştır.  Anayasa Mahkemesine ilişkin 

Anayasa’nın 146. maddesinde değişiklik yapılarak üye sayısı on beş olarak belirlenmiştir. Zira on yedi 

olan üye sayısı iki kişi eksilmiştir. Anayasa Mahkemesine seçilecek olan üyelerden birinin Askeri 

Yargıtay, birinin de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından seçilmesi ile ilgili olan düzenleme 

kaldırıldığından bu zorunlu değişiklik yapılmıştır. Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi 

Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer  için gösterecekleri üçer 

aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi 

olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim 

üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 

birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri 

arasından seçer(Turan, 2018: 51-52) (Küçük, 2017: 162-163) (Gülener S.ve Miş N., 2017:24). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler 

kurulamayacağı ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait 

davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabileceği belirtilmektedir. Böylece Askerî 

Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler anayasa değişikliğinin yürürlüğe 

girdiği tarih itibariyle kaldırılmıştır. HSYK’nın yeni adı Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak 

düzenlenmiş ve üye sayısı yirmi ikiden on üçe, daire sayısı ise üçten ikiye düşürülmüştür. Kurulun 

Başkanı Adalet Bakanı olup 703 sayılı KHK ile bakanlık müsteşarı kadrosu ilga edildiğinden müsteşar 

yerine bakan yardımcısının kurulun doğal üyesi olması hüküm altına alınmıştır. İlişkin düzenleme 

şöyledir: “…..Kurul; Bakan, Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanınca seçilen 

dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üyeden oluşur. … Üyeler dört yıl için seçilir.” 

(Turan, 2018: 51-52) (Küçük, 2017: 162-163). 

SONUÇ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üniter devlet yapısını esas alan, partili Cumhurbaşkanlığına 

dayalı ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği, siyasal rejim değişikliği içermeyen Türkiye’nin 

ürettiği bir hükümet sistemidir. (Turan,2018:42-82).Türkiye’de 2007 yılında yapılan anayasa 

değişikliği ile sistem yarı başkanlık hükümet sistemine yaklaşmış idi. Ne var ki, yarı başkanlık 
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hükümet sistemi, millet tarafından seçilen Cumhurbaşkanının Meclis çoğunluğuna dayanan siyasal 

hükümet ile aynı eğilime mensup olunması durumunda ve siyasal iktidarların, anayasal yetkilerini 

kullanmak isteyen Cumhurbaşkanının bu üstün pozisyonuna rıza göstermeleri durumunda sağlıklı 

işleyebilmektedir. Sistem Fransa’da cohabitation olarak adlandırılan, Cumhurbaşkanı ile Meclisin 

farklı siyasal görüşlerden olması durumunda, Cumhurbaşkanı pasif kalma eğilimi gösterdiği ölçüde 

parlamenter sistem gibi işleyebilecektir. Türkiye’de 2014 ile 2018 yılları arasında sistem yarı 

başkanlığa benzer bir şekilde işlemiş olmakla birlikte, hükümet sisteminde bir değişikliğe gidilmemiş 

olsaydı, sistem, yürütme erki içindeki yapıların farklı siyasal yelpazelerden olması ihtimaline binaen, 

parlamenter sistem ve yarı başkanlık arasında gidip gelecek ve potansiyel olarak da her zaman bir 

siyasal iktidar yani hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında siyasal anlaşmazlığa, gerginliğe, siyasal  

işleyişte tıkanmalara ve krizlere yol açabilecekti.(Atar, 2018: 183). Ülkemizde, 70’li yıların sonu ve 

80’li yılların başından itibaren, Türkiye için istikrarlı ve güçlü bir hükümet sitemine ilişkin anayasal 

dönüşüm tartışılmıştır. Özellikle 1961 Anayasası döneminde yaşanan hükümet sistemi ile bağlantılı 

siyasal krizler 12 Eylül askeri darbesinin de en temel sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir. Hükümet 

sistemi arayışının altında yatan neden olarak hükümet sistemi değişikliğini savunanlar, parlamenter 

hükümet sisteminin yarattığı güçlü olmayan koalisyon hükümetleri ve parlamenter sistemin 

doğasından kaynaklanan bürokratik yapının yarattığı sıkıntılar ve ortam hazırladığı siyasal krizleri dile 

getirilmişlerdir(Gülener S.ve Miş N., 2017:7-8). Türkiye’de siyasal bölünmüşlük, istisnalar dışında tek 

parti çoğunluğuna dayalı güçlü hükümetlerin kurulamayışı, istikrarlı bir siyasal sistem işleyişinin 

önündeki engeller olmuştur. Koalisyonların başarısı kaçınılmaz olarak siyasal kültürdeki uzlaşmaya 

bağlıdır. Farklı siyasal partilere mensup Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğu ihtimali,2014’ten bu 

yana çifte meşruluk içerikli, karşılıklı siyasal çatışma riskini hep beraberinde taşımıştır. Türk siyasal 

kültüründeki uzlaşma olgusunun yoksunluğu düşünüldüğünde, siyasal kriz hallerinde ülkenin makro 

ekonomik ve siyasal temel sorunlarının aşılmasının önünde bir engel teşkil edecekti. .(Atar, 2018: 183-

184) 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde siyasal kutuplaşmayı önleyici hukuksal normatif 

düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de yaşanan hükümet sistemi kaynaklı siyasal kriz deneyimleri 

karşısında; Türkiye’ye özgü, Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve yapısal özelikleri ile uyumlu yeni 

bir Türk tipi hükümet sistemi modeli yaratılmıştır. Yasama ve yürütme organlarının birlikte 

yenilenebilmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Cumhurbaşkanlarının hukuki ve cezai 

sorumluluk alanına ilişkin yeni anayasal kurum ve kavramlar hükümet sistemi değişikliği ile Türkiye 

Cumhuriyeti’nin anayasal demokratik siyasal rejimine kazandırılmıştır. 
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ÖZET 

Kabarcıklar veya diğer adıyla balon; genel olarak bir varlığın fiyatının temel değerinden 

sapması olarak tanımlanır. Kabarcıkların tespit edilmesi konusu literatürde tartışmalara yol 

açmaktadır. Bazı araştırmacılar kabarcıkların modellenemeyeceğini iddia etmekteyken bazı 

araştırmacılar ise kabarcıkların modellenebileceğini ve kabarcık tespitinde etkin yöntemlerin olduğunu 

iddia etmektedirler. Bu çalışmada söz konusu tartışmalara yer verilmiş, literatürde yer alan uygulamalı 

çalışmalar incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda uygulamalı çalışmaların ağırlıklı olarak 

gelişmiş piyasalar üzerinden yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle çalışma süreci gelişmekte 

olan piyasalarda kabarcıkların incelenmesi sorunsalı üzerine yönelmiştir. Özellikle son yıllarda 

BİST100 endeksinin 90.000 üzerine çıkması ve endeksin volatilitesinin yükselmesi, sermaye 

piyasalarıyla ilgilenen kesimlerin, piyasada balon olup olmadığını tartışmalarına neden olmuştur. Bu 

sebeple bu çalışmada, söz konusu tartışmalara uluslararası literatürde yer alan matematiksel modeller 

ile açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı her yükselişin balon olarak 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorunsalını açıklamaktır. Çalışmanın kapsamı; BİST100 ulusal 

endeksinin Ocak 2015 – Temmuz 2018 günlük kapanış değerleridir. İlgili zaman serisine Sup 

Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi uygulanmıştır. Zaman serilerinde kabarcıkların tespit 

edilmesinde ve kabarcık bulgusuna rastlanması halinde kabarcık döneminin ne olduğunun 

belirlenmesinde kullanılan bu test (SADF), Phillps vd. tarafından 2011 yılında geliştirilmiştir. Test sağ 

kuyruklu bir birim kök testidir. Testin sonucuna göre Borsa İstanbul’da, ilgili araştırma döneminde 

kabarcık varlığına ait hipotez reddedilmiştir. Bu sonuca istinaden endeks vb. herhangi bir finansal 

veya reel varlığın fiyat seyrindeki her sıçrama veya dalgalanmanın kabarcık olduğunu iddia eden görüş 

kabul edilmemektedir. Ancak kabarcık literatürü incelendiğinde bu dönemlerin ekonomik krizlerle 

birlikte var olduğu veya kabarcık patlamasının ekonomik bir çöküntüye yol açtığının iddia edilmesi ve 

SADF testinin zaman serisinde birden fazla kabarcık olması durumunda yetersiz kaldığı görüşü de 

dikkate alınarak, seriye testin genelleştirilmiş versiyonu olan GSADF testi de uygulanmıştır. GSADF 

test sonucuna göre de %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyelerinin GSADF test sonucu olan 0.679148 

değerinden yüksek olması sebebiyle yokluk hipotezi kabul edilmiştir. Başka bir deyişle incelenen 

dönem içerisinde çoklu kabarcık tespiti için kullanılan GSADF test sonuçlarına göre de Borsa 

İstanbul’da kabarcık olduğu iddiasını reddedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kabarcık, Varlık Fiyatlama, Birim Kök Testi, GSADF. 
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DETECTING AND EVALUATING OF FINANCIAL BUBBLES: APPLICATION ON 

İSTANBUL STOCK EXCHANGE 

ABSTRACT 

Bubbles or in other words balloon; is generally defined as a deviation from the base value of 

the price of an asset. Detection of bubbles leads to controversy in the literature. While some 

researchers claim that bubbles cannot be modelled, some researchers claim that bubbles can be 

modelled and that there are effective methods for detecting bubbles. In this study, discussions take 

place and applied studies in the literature are examined. As a result of the examinations made, 

practical studies have mainly been achieved through developed markets. For this reason, the study has 

focused on the problem of studying bubbles in developing markets. Especially in recent years, the rise 

of the BIST 100 index to over 90,000 and the rise in the volatility of the index have led to debates by 

sectors interested in capital markets about whether or not there are bubbles in the market. For this 

reason, in this study, it has been tried to explain the controversy with the mathematical models in the 

international literature. The main aim of the study is to explain the problem that every rise can be 

considered as a bubbles or not. The scope of the study is daily closing values of the BIST 100 national 

index for January 2015 - July 2018. Sup Augmented Dickey Fuller Unit Root Test has been applied to 

the relevant time series. This test (SADF), which is used to determine what bubble period is in case the 

bubbles are detected in the time series was developed by Phillips et al. Developed in 2011. The test is 

the right tailed unit root test. According to the results of the test, the Hypothesis of bubble existence 

has been rejected in Borsa Istanbul during the related research period. In this respect, it has been not 

accepted that any financial or real asset is a blister of every jump or fluctuation in the course of price. 

However, when the bubble literature has been examined, the GSADF test, a generalized version of the 

series test, has been also applied, considering that these periods coexist with economic crises or that 

bubble bursts lead to economic depression and that the SADF test is insufficient if there are multiple 

bubbles in the time series. According to the GSADF test result, the null hypothesis has been accepted 

because 1%, 5% and 10% significance levels have higher than the GSADF test result of 0.679148. In 

other words, according to the GSADF test results used for the determination of multiple bubbles 

during the period examined, the claim that there has a bubble in the Stock Exchange Istanbul was 

rejected. 

Keywords: Bubble, Asset Pricing, Unit Root Test, GSADF. 
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GİRİŞ 

Kabarcıklar veya diğer adıyla balon; bir varlığın fiyatının temel değerinden sapması olarak 

tanımlanır (Watanabea vd. 2007). Ancak kabarcıkların tespiti tanımı kadar basit olmamaktadır. Eksi 

Federal Reserve Başkanı Mr. Greenspan’a göre “bir balonun gerçekte ortaya çıkana kadar tanınması 

çok zordur. Biz onu ancak patladığında onaylayabiliriz” ifadesi kabarcıkların, hem tespitinin zor 

olduğunu hem de patladıklarında ortaya çıkabilecek sonuçlar noktasında ne kadar önemli olduğunun 

bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Varlığın fiyatının sapma göstermesi piyasanın spekülasyona 

açık olduğunun göstergesi olabilir. Bu durum kimi zaman kabarcığın patlamasıyla birlikte finansal bir 

krizin yaşanacağının da göstergesidir. Dünya ekonomi tarihi kabarcık (balon) patlamaları sonucunda 

yaşanan krizlerle doludur. Örneğin 1636 Hollanda Lale Soğanı Balonu tarihin ilk ve en önemli 

spekülatif balonu olarak kabul edilmektedir. Hollanda’da o tarihte ortalama yıllık çalışma ücreti 200 

ile 400 gulden arasında değişiyorken lale soğanlarının fiyatı 200-250 gulden aralığına kadar fırlamış, 

yani bir çalışanın yıllık ücretine eşit hale gelmişti. Lale fiyatları doygunluğa ulaşıp balon patladığında 

ise büyük bir ekonomik çöküntü olmuştur (Eğilmez, 2008). Görüldüğü gibi varlık balonlarının 

patlaması ekonomik krizlerle ilişkili olabileceği için balonların tespiti son derece önemlidir. Etkin 

Piyasalar Hipotezi’ni geliştiren Fama’ya göre neyin balon olup-olmadığının belirlenebilmesi mümkün 

değildir ve genel bir balon modeli yoktur. Greenwood vd. (2017) özellikle Fama’nın iddiası 

sonrasında “Fama İçin Kabarcıklar” çalışmalarını yayınlamışlardır. Çalışmada 1926-2014 yılları 

arasında ABD sanayi getirileri ve 1985-2014 yılları arasında uluslararası sektör geri dönüşlerine 

dayanarak bir çalışma yapmışlardır. Çalışma sonucuna göre yatırımcılar balonu zamanlayabilir ve 

üstün getiriler elde edebilirler. Konu ile ilgili tartışmalar sürmekle birlikte kabarcıkların matematiksel 

olarak tanımlanması da araştırmacıların ilgi noktası olmaya devam etmektedir. Örneğin; Sornette 

(2002) vd. çalışmalarında kabarcıkların matematiksel bir tanımını ve patlama evresini vermişlerdir 

ancak kabarcıkların ne zaman başladığına dair bir tanımlamaları bulunmamışlardır. Kabarcıkların 

tespit edilmesi noktasında iddia edilen 3 yöntem öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki Aşırı Volatilite 

testidir. Teste göre; şayet piyasa fiyatı serisinin varyansı temel fiyatın varyansından büyük olursa 

piyasada balon olduğu kabul edilir. Bu modeli çalışmalarında kullananlar; Flood ve Garber (1980), 

Shiller (1981), LeRoy ve Porter (1981), Kleidon (1986) ve West (1987)’tir. Diğer bir yöntem 

Hardouvelis (1988)’de kullandığı Kabarcık Primi Testidir. Bu teste göre bir varlığa ait risk primi, 

yatırım yapılan varlıktan elde edilen temel karı aşan getiri olarak tanımlanmaktadır. Ancak 

araştırmacının bu modeli balon döneminin başlayıp bittiği zamanı veremediği gerekçesiyle literatürde 

kabul görmemektedir. Diğer yöntem Phillip, Shin ve Yu (2011) ve Caspi (2013)’nin çalışmalarında 

kullandıkları Genelleştirilmiş Augmented Dickey Fuller Testi’dir.  

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde kabarcıkların tanımı için birçok araştırma yapıldığı 

görülmektedir. Jahan-Parvar ve Water (2009), Orta Doğu ve Kuzey Afrika finansal marketlerindeki 
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kabarcıkları araştırmışlar ve piyasalarda balon olduğunu görmüşlerdir. Bir başka çalışma ise Mani ve 

Zahedi (2008) tarafından yapılmıştır.  

Türkiye piyasaları için yapılan çalışmalara bakıldığında ise çok az sayıda çalışmayla 

karşılaşılmaktadır. Akkaya (2018) BİST’te işlem gören hisse senedi getirilerinde balon oluşumunu 

incelediği çalışmasında Ocak 2002- Mart 2017 dönemini incelmiştir. Çalışmada eşbütünleşme 

analizinden yararlanılmıştır. Test sonuçlarına göre;  reel döviz kuru, ABD doları aylık faizi ve yurtdışı 

yerleşiklerin hisse senedi portföylerinin Borsa İstanbul Getiri Endeksindeki balonların nedeni olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer çalışmalar; Taşçı ve Okuyan (2009), Yanık ve Aytürk (2011), Bozoklu ve 

Zeren (2013) tarafından ele alınmıştır. Bu çalışmalarda araştırmacılar balonların varlığını incelenmiş 

ancak Borsa İstanbul’da kabarcığa rastlayamamışlardır. Bir başka çalışma ise Mandacı ve Çağlı (2017) 

tarafından kaleme alınmıştır. 2006-2016 döneminin incelendiği çalışmada araştırmacılar sağ kuyruklu 

birim kök testlerinden faydalanmışlardır. Yapılan incelemeler neticesinde ilgili dönemde piyasada 

kabarcık olduğuna dair sonuçlar elde etmişlerdir. Uluslararası yazında ise birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı; Brooks ve Katsaris (2001), Fukuta (2002), Sharma ve Escobari 

(2017),  Arshanapalli ve Nelson (2016), Caspi (2013), Chang vd. (2014), Corbet vd. (2018), Kivedal 

(2012), Mani ve Zahedi (2008), Pan (2018), Engsted ve Nielsen (2010) tarafından yapılan 

çalışmalardır. Çalışmalarda özellikle 2010 sonrasına denk gelen incelemelerde ağırlıklı olarak sağ 

kuyruklu ADF testlerinden yararlanılmıştır. 

1. YÖNTEM VE UYGULAMA 

Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 endeksi Ocak 2015- Temmuz 2018 dönemi günlük kapanış 

değerleri incelenmiştir. Veriler Borsa İstanbul Data Store’dan elde edilmiştir. Seriye ait kapanış 

değerlerindeki dalgalanma Grafik 1’de verilmiştir. Türkiye piyasalarının gerek ülke gerek uluslararası 

gündemden son derece etkilenmesi piyasa volatalitesinin yoğun olmasına neden olmuştur. Özellikle 

BİST’te yaşanan ani yükseliş, Türk Lirası, Dolar ve diğer majör dövizler karşısında değer kaybederken 

ilgi çekmiş, “piyasada balon mu oluştu?” sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmanın amacı ilgili 

tartışmanın olduğu döneme ışık tutmaktır. Çalışmada Sup Augmented Dickey-Fuller  (SADF) ve 

Genelleştirilmiş Sup Augmented Dickey-Fuller (GSADF) testleri kullanılmıştır. SADF testinin temeli 

alternatif sağ kuyruklu patlayıcı hipoteze karşı birim kökü test etmek için özyinelemeli regresyon 

tekniğini kullanmaktır. SADF testi yokluk hipotezini trendsiz rassal yürüyüş süreci olarak tanımlar ve 

anlamlılık düzeyi ile gecikme sayısını (lag) belirledikten sonra regresyon modelini tahmin eder. 

Yokluk hipotezi (H0) β katsayısı 0’dan büyükse reddedilir. Başka bir deyişle patlayıcı (kabarcık) bir 

süreç olduğu kabul edilir. Sıfır hipotezi ve tahmini regresyon altında indirgenmiş model şöyledir; 
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Yukarıdaki regresyon modeli; daima ilk gözlem ile başlayan her bir alt örneklem için 

tekrarlanarak tahminlenir. 

Bu testin geliştirilmiş versiyonu olan GSADF’nin yokluk hipotezi ise aşağıdaki gibidir: 

                               
      

 

   

       
              

   

Teorik tanımlamaları yukarda verilen bu testler Borsa İstanbul 100 kapanış değerleri serisine 

uygulanmıştır. İlgili zaman serisinin incelenmesine neden olan değerler aşağıdaki grafikte yer 

almaktadır. 

 

Grafik 1. Borsa İstanbul Kapanış 

Grafik 1’de görüldüğü gibi yapılan gözlemde Ocak 2015-Temmuz 2018 dönemi BİST dalgalı 

bir seyir izlemiştir. Önce 80.000 üzerinde seyreden BİST bir dönem 70.000’lere düşmüş ancak daha 

sonra ivme kazanarak 120.000 puanı görmüştür. Bu süreçteki büyük sıçrama piyasadaki balon 

ihtimalini değerlendirmeyi önemli kılmıştır. Sağ kuyruklu birim kök testi olan ve kabarcıkların tespit 

edilmesinde kullanılan SADF test istatistiği H0 hipotezi piyasada kabarcık/balon yoktur, H1 hipotezi 

(alternatif hipotez) ise piyasa kabarcık/balon vardır şeklindedir.  Zaman serisine ait kabarcık testi 

sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 1. SADF Test Sonuçları 

  t-istatistiği Olasılık 

SADF  -0.73447 0.694 

Test kritik değerleri 99% seviye 1.144079  

95% seviye 0.688821  

90% seviye 0.408263  

   

Özyinelemeli SADF testi t istatistiği sonucu %1, %5 ve %10 seviyeleri istatistik sonuçlarından 

küçük olduğu için kabarcık olduğuna dair hipotez reddedilmiştir.  Başka bir deyişle yokluk hipotezi 

kabul edilmiştir. İddia edilen hipotez istatistiki olarak anlamsızdır. 

Ancak SADF testine; varlık fiyatları serisinde birden fazla kabarcık olduğunda kabarcık tespiti 

yapamama noktasında eleştiriler getirilmektedir. Caspi (2013) bu eleştirilere çalışmasında yer 

vermiştir. Eleştiriler neticesinde SADF testi Phillips, Shin ve Yu (2013) tarafından geliştirilmiştir. 

Testin geliştirilmiş versiyonu olan GSADF testinde birden fazla kabarcık olması halinde araştırmacılar 

bu bulgulara da ulaşabilmektedir. Bu nedenle çalışmada GSADF testi de kullanılmıştır. GSADF test 

sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2. GSADF Test Sonuçları 

  t-istatistiği Olasılık 

GSADF   0.679148  0.4920 

Test kritik değerleri 99% seviye  1.946727  

95% seviye  1.528427  

90% seviye  1.322244  

 

Hem SADF hem de GSADF testi kritik değerlerinin belirlenmesi Monte Carlo Simülasyonuna 

dayanmaktadır. 1000 tekrarlı gözlemlerin bir sonucu olan GSADF test sonucu da incelendiğinde 

kabarcık olduğuna dair olan H1 hipotezi reddedilmiştir. Hipotezin anlamlılığına dair olasılık sonucu 

0.4920 kabul edilebilir olasılık sonucu 0.0000’dan büyüktür ve GSADF t-istatistiği sonucu test kritik 

değerleri sonucundan küçüktür. Bunun anlamı ise kabarcık olduğuna dair hipotezin istatistiksel olarak 

reddedilmesidir. Aşağıdaki grafik test sonuçlarını yansıtmaktadır. 
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Grafik 2. GSADF Test 

2. SONUÇ 

Finansal piyasalarda kabarcık olmasının piyasalar için tehlike oluşturduğu gerek akademik 

gerekse piyasa katılımcıları ve politika yapıcıları tarafından kabul edilmektedir. Ancak balon kavramı 

noktasında ve bunların tespiti hususunda genel bir görüş birliğine varılamamıştır. Bu çalışmada teorik 

çerçeveye değinmenin yanı sıra kabarcıkların tespit edilmesinde kullanılan en son yöntemlerden 

bahsedilmiştir. Özellikle Borsa İstanbul’da 2016 yılından sonra gözlemlenen yükseliş trendi piyasada 

balon mu var tartışmalarına neden olmuştur. Hem bu tartışmalara ışık tutmak hem de gelişmekte olan 

piyasalar üzerinde az sayıda kabarcık araştırması yapılması - özellikle Türkiye piyasaları için yapılan 

çalışmalar son derece kısıtlı sayıdadır- bu çalışmanın yapılması noktasında güdüleyici olmuştur. 

Ocak 2016- Temmuz 2018 döneminin incelendiği bu çalışmada sağ kuyruklu özyinelemeli 

SADF ve GSADF birim kök testleri aracılığıyla inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda 

ilgili dönemlerde BİST100 endeksi kapanış değerinde kabarcık bulgusuna rastlanmamıştır. Çalışma 

sonucu her ne kadar farklı dönemleri incelemiş olsalar da Taşçı ve Okuyan (2009), Yanık ve Aytürk 

(2011), Bozoklu ve Zeren (2013) tarafından yapılmış çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Buradan hareketle BİST100 endeksi özelinde her yükseliş trendinin kabarcık olmayacağı ancak 

kabarcıkların patlamasıyla karşılaşılan neticelerinin kötü olması sebebiyle araştırılmaya değer olduğu 

yargısı kabul edilmiştir.  
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ÖZET 

İktisat biliminin temellerinden biri olarak varsayılan ve geçmişten günümüze “İnsanların 

rasyonel olması” anlayışı çerçevesinde şekillenen farklı iktisadi yaklaşımlar, günümüzde tartışılmaya 

ve yeniden ele alınmaya başladıkça, iktisadi hayatta birtakım yeni ve farklı süreçler şekillenmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda ele alınan ve güncelliğini koruyan görüşlerden bir tanesi de davranışsal 

iktisat yaklaşımıdır. Bireylerin yaşamlarındaki sosyal ve düşünsel açıdan bazı süreçlerin iktisadi 

hayata yansıması neticesinde şekillenen davranışsal iktisadi yaklaşım ile insanlar, ekonomik karar 

alma süreçlerinde farklı düşünüp, farklı kararlar alabilmektedir. Bu durum insanların tüketim, tasarruf 

vb. farklı iktisadi kararları sadece ekonomik güdülerle rasyonel olarak almayabileceğini ortaya 

çıkararak, ekonomik kararların, davranışsal iktisat konusu çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini 

gerekli kılmaktadır.  Çalışmada, davranışsal iktisat ile bireylerin tüketim alışkanlıklarındaki ilişkinin 

ortaya çıkarılması amacı kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Eserde öncelikle davranışsal iktisat yaklaşımı ile tüketim unsuru 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda davranışsal iktisatın tanımı, ortaya çıkışı ve gelişimi gibi 

süreçler açıklandıktan sonra tüketim unsurunu etkilemesi değerlendirilmiştir. Devamında konu ile 

ilgili ulusal ve uluslararası literatürdeki eserler derlenmiştir. Uygulama bölümünde aynı ölçek 

öğrencilere iki kez uygulanmıştır. Birinci uygulamada, öğrencilerden anketi, “ülkenin ekonomik refah 

düzeyinin yüksek olduğu, makroekonomik göstergelerin olumlu izlediği, gelir düzeylerinin de bu 

doğrultuda iyi olduğu” varsayımı altında; İkinci uygulamada ise öğrencilerden anketi, “ülkenin 

ekonomik kriz sürecinde olduğu, makroekonomik göstergelerin olumsuz izlediği, gelir düzeylerinin de 

bu doğrultuda azalmakta olduğu” varsayımı altında doldurmaları istenmiştir. Elde edilen verilerle, 

davranışsal iktisat bağlamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin farklı konjonktürel 

durumlar altındaki tüketim kararları, eşleştirilmiş örneklemler arası t testi ile değerlendirilerek 

oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, davranışsal iktisat bağlamında 

tüketim kararlarının bazı sorular açısından farklı konjonktürel durumlara göre değişiklik gösterdiği 
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ortaya konulmuştur. Toplam 30 sorudan 7 tane soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, bireylerin 

verdiği yanıtlar açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar söz konusu değildir. Nitekim bu 

sorularda, davranışsal iktisatın öngördüğü çerçevede bireyler, tüketim tercihlerinde rasyonel bir 

şekilde sadece ekonomik güdülerle hareket etmemiş, farklı süreçleri de tüketim tercihlerine dahil 

etmişlerdir. 

 

A COMPARISON OF CONSUMER BEHAVIORS IN PRE-CRISIS PERIODS AND 

CRISIS PERIODS: A PRACTICE FOR MANİSA CELAL BAYAR UNIVERSITY 

STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF BEHAVIORAL ECONOMIC APPROACH 

ABSTRACT 

Several new and different processes have begun to take shape in the economic life as different 

economic approaches, which are supposed to be one of the foundations of economic science and 

which are formed in the framework of the daily "rationality of people" mentality, are being discussed 

and reconsidered nowadays. One of the views discussed and maintained in this context is behavioral 

economics approach. With the behavioral economic approach, which is shaped by the social and 

intellectual aspects of the lives of individuals as a result of economic illusion, people can think 

differently and take different decisions in their economic decision making processes. This situation 

requires that people make economic decisions such as consumption and saving rationally not only with 

economic motives, but also reevaluate economic decisions within the context of behavioral economics. 

In the study, a survey was conducted on the students of Manisa Celal Bayar University within the 

scope of the purpose of revealing the relationship between behavioral economics and consumer's 

consumption habits. In the study, a survey was conducted on the students of Manisa Celal Bayar 

University within the scope of the purpose of revealing the relationship between behavioral economics 

and consumer's consumption habits. In this work, firstly the relation between behavioral economics 

approach and consumption component is examined. In this context, it has been evaluated that the 

definition of behavioral economics, the emergence and the developmental processes are explained and 

then the consumption factor is affected. The works in the national and international literature related to 

the study have been compiled. The same scale was applied to students twice in the study. In the first 

application, the questionnaire from students, under the assumption that "the economic welfare level of 

the country is high, the macroeconomic indicators are watching positively, and the income levels are 

in this direction" In the second application, students were asked to fill in the questionnaire under the 

assumption that "the country is in the process of economic crisis, macroeconomic indicators are 

watching negatively, and income levels are decreasing in this direction".  In the context of behavioral 

economics, hypotheses have been tested by assessing the consumption decisions of Manisa Celal 

Bayar University students under different conjunctural conditions through a paired sample t-test. As a 
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result of the analysis of the data, it has been revealed that the consumption decisions in the context of 

behavioral economics differs according to different conjunctural situations in terms of some questions. 

When the answers given to 7 questions from 30 questions are examined, there are no statistically 

significant differences in the answers given by the individuals. As a matter of fact, in these questions, 

in the framework of behavioral economics, individuals rationally did not move with economic 

instincts and included different processes into consumption preferences 

GİRİŞ 

İktisat biliminin temellerinden biri olarak varsayılan ve geçmişten günümüze “İnsanların 

rasyonel olması” anlayışı çerçevesinde şekillenen farklı iktisadi yaklaşımlar, günümüzde tartışılmaya 

ve yeniden ele alınmaya başladıkça, iktisadi hayatta birtakım yeni ve farklı süreçler şekillenmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda ele alınan ve güncelliğini koruyan görüşlerden bir tanesi de davranışsal 

iktisat yaklaşımıdır. 

Davranışsal iktisatta bireylerin ekonomik kararlarını her zaman akılcı olarak alamayacak 

olmasından hareketle iktisadi hayatta karar alma süreçlerine farklı unsurlar dahil olmaktadır. Bu 

noktada çalışmamızda davranışsal iktisat ile ilişkisi bağlamında ele aldığımız bireylerin tüketim 

kararları da süreç içinde farklı nedenlerden etkilenebilmektedir. Tüketim unsuru farklı kişisel, sosyal, 

dini vb. nedenler ve etkenler çerçevesinde şekillenebilmekte, bireylerin salt rasyonel bir şekilde 

hareket etmeleri çerçevesinde gerçekleşmeyebilmektedir. Dolayısıyla finansal kriz dönemlerinde de 

kişilerin tüketim kararlarının ele alınması ve değerlendirilmesi, onların rasyonel ya da rasyonel 

olmayan bir yaklaşımla hareket edip etmediğini ortaya konulması noktasında önemli süreçlerden bir 

tanesidir. 

Çalışmada öncelikle davranışsal iktisat yaklaşımı ile tüketim unsuru arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu kapsamda davranışsal iktisatın tanımı, ortaya çıkışı ve gelişimi gibi süreçler 

açıklandıktan sonra tüketim unsurunu etkilemesi değerlendirilmiştir. Devamında çalışma ile ilgili 

ulusal ve uluslararası literatürdeki eserler derlenmiştir. Hedef kitlenin, anketteki soruları öncelikle 

finansal kriz öncesinde (normal konjonktür) oldukları varsayımı, sonrasında ise yine aynı soruları 

finansal kriz süreci içinde oldukları varsayımı altında yanıtlaması istenmesi sonrasında elde edilen 

verilerle, davranışsal iktisat bağlamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin farklı 

konjonktürel durumlar altındaki tüketim kararları, eşleştirilmiş örneklemler arası t testi ile 

değerlendirilerek hipotezler test edilmiştir. 

1. DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ İLİŞKİSİ 

Sosyal bir bilim dalı olan iktisat alanındaki eserlerde ve değerlendirmelerde insanın sadece 

rasyonel (akılcı) karar alan varlıklar olarak değerlendirilmesi, insanın şahsına ve yapısına ilişkin 

psikolojik faktörlerin genel çerçevede göz ardı edilmesine neden olmuştur. Halbuki iktisatın haricinde 
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varolan psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin insan davranışını inceleyen çalışmalarında 

ortaya çıkan bulgular, insanın farklı iktisat modellerinde varsayıldığından ve değerlendirildiğinden çok 

daha farklı özellikleri ve yönleri olduğunu, farklı davranış biçimleri ortaya koyduğunu göstermektedir 

(Eser ve Toigonbaeva, 2011:288). 

Dolayısıyla bu çerçevede davranışsal iktisatı; psikoloji, sosyoloji gibi farklı diğer bazı 

disiplinlere ilişkin metotların iktisat ile kesiştiği ve birleştiği nokta olarak ifade etmek mümkündür. 

Buradan hareketle davranışsal iktisatın kullandığı araçlar, bazı soyut varsayımların ötesine geçmekle 

beraber, insanların farklı senaryolar ve durumlar karşısında verecekleri tepkileri, alacakları kararları 

incelemekte, piyasadaki katılımcıların günlük yaşamdaki davranışlarını idrak etmeye çalışmaktadır. 

Dolayısıyla iktisat alanının en temel varsayımlarından biri olan “insan davranışlarının her durumda 

rasyonel temellere dayandığı” varsayımı davranışsal iktisat yaklaşımı çerçevesinde kabul 

edilmemektedir (Yalçın, 2012:3).  

Davranışsal iktisatın temelleri 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra şekillenmeye başlamıştır. 

George Katona, Harvey Leibenstein, Tibor Scitovsky ve Herbert Simon gibi araştırmacılar, ekonomide 

psikolojik unsurların önemini ve rasyonalite üzerindeki sınırlarını öne süren birtakım kitap ve 

makalelerle davranışsal iktisadın ilk temellerini atmışlarken (Camerer and Loewenstein, 2004:6), 

davranışsal iktisadın babası olarak kabul edilen Richard Thaler’in 2017 yılında davranışsal iktisada 

yaptığı katkılarla Nobel ödülüne layık görülmesi, günümüzde teoride ve uygulamada önemini gittikçe 

arttıran davranışsal iktisada yönelik süreci en üst noktaya taşımıştır110. 

Sosyal bilimler ya da diğer bilim dallarında yeni yaklaşımlar ortaya çıktıkça ve geliştikçe 

multidisipliner çalışmaların sayısı da aynı doğrultuda artmaktadır. Bu kapsamda bir yandan gün 

geçtikçe önem kazanan davranışsal iktisat yaklaşımı ile farklı değişkenlerin bir arada 

değerlendirilmesi, çeşitli bilimsel yöntemlerin ve analizlerin kullanılması, hem davranışsal iktisat 

yaklaşımına, hem de beraber ele alındığı alana önemli katkılar sunmaktadır. Bu noktada davranışsal 

iktisat yaklaşımı ile tüketici davranışları birbirleri ile ilişkili temel yaklaşımlara örnek teşkil 

etmektedir.   

Davranışsal iktisat bağlamında değerlendirildiğinde bireylerin tüketim ve satın alma 

davranışları da sadece akılcı kararlar eşliğinde gerçekleşmeyebilmekte, bir yandan bireylerin şahsi 

olarak gereksinim ve güdülerinin, öğrenme sürecinin, kişilik yapısının, hayata ve farklı süreçlere 

yönelik tutum ve algılamalarının, dini inançlarının etkisiyle; diğer taraftan ise kişinin içinde yaşadığı 

toplumda, ailesi, kültürü, referans grubu gibi sosyo kültürel faktörlerin etkisiyle şekillenmektedir 

(Hacıoğlu Deniz, 2011:246). 

                                                           
110

 Bkz. Nobelprize.org, Richard H. Thaler – Facts, Nobel Media AB, 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/thaler-facts.html , 24 Mart, 
2018 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/thaler-facts.html


363 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Akademik yazın kapsamında değerlendirildiğinde de, tüketicinin satın alma davranışlarını ve 

buna yönelik eylemlerini açıklayan farklı modeller söz konusudur. Bu modeller açıklayıcı (klasik) ve 

tanımlayıcı (modern) olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Açıklayıcı modeller; genel çerçevede 

insanların davranışlarını açıklamaya yönelik geliştirilen modellerken, Tanımlayıcı modeller ise, 

tüketici davranışının sadece içsel ve dışsal uyaranlara verilen tepkilerle şekillenen değil, başka 

faktörlerin de yer aldığı kapsamlı bir süreç olduğunu varsaymaktadır (Eroğlu, 2012: 10).  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Knoll (2010), davranışsal iktisat yaklaşımı çerçevesinde bireylerin tasarruf kararlarını ele 

almıştır. Buna göre çalışmada Amerika’da yaşayan bireylerin kendilerini emekliliğe götürecek, 

kendilerini daha güvende hissetmelerine yönelik alacakları tasarruf kararlarında karşılaşacakları 

engellere yönelik bulguları özetlemiştir. Bu kapsamda tasarrufu teşvik etmek ve bireylerin tasarruf 

kararlarını yapıcı bir şekilde etkilemek ve süreci yönetmek kapsamında politika yapıcılara tavsiyelerde 

bulunulmuştur. 

Hunjra vd. (2011), tüketici davranışlarının karar alma süreçlerindeki etkilerini 250 kişilik bir 

örneklem üzerinde araştırmıştır. SPSS ile çözümlenen veriler t testi, korelasyon ve regresyon 

analizlerine tabi tutulmuştur. Analizlerin sonucunda erkeklerin ve bayanların karar alma tarzlarında 

anlamlı bir ilişki olduğu, ancak bayanların karar verme davranışlarının tüketim davranışları üzerinde 

daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlerle 

tüketici davranışları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki söz konusudur.     

Smith (2011), konut fiyatlarının mikro ve makroekonomik temellerinin yanında farklı 

unsurları da bünyesinde barındırdığını çalışmasında sunmuştur. Dolayısıyla yazar konut ekonomisi ile 

kültürel ekonomi, sosyal psikoloji, maddi psikoloji gibi unsurlar arasındaki bağlantıların araştırılması 

gerekliliğini çalışmasında irdelemiştir. 

Rice (2013), davranışsal ekonomi ile bireylerin sağlık hizmetleri tercihleri arasındaki ilişkiyi 

ele almıştır. Çalışmada bireylerin çoğu zaman sağlık harcamalarında kendilerine maksimum yararı 

sağlamayan ya da hak etmedikleri sağlık sigortası ya da sağlık hizmetlerini aldıkları 

değerlendirilmiştir. Bu çerçevede çalışmada davranışsal ekonomi yaklaşımı çerçevesinde insanların 

kararlarını ve sağlıklarını iyileştirmek için sağlık hizmetleri tercihlerinde nasıl bir yol izleyeceğine 

yönelik bir çerçeve sunulmuştur. 

Driscoll and Holden (2014), davranışsal iktisat ile makroekonomik unsurlar arasındaki ilişkiyi 

teorik olarak değerlendirmiştir. Buna göre davranışsal iktisat ile kısa ya da uzun dönemde tüketim ve 

tasarruf kararlarında, beklentilerin oluşumunda ve işgücü piyasalarında bir ilişki olduğunu belirterek, 

davranışsal katkıların makroekonomik bulmacaları açıklamaya yardımcı olma potansiyeline sahip 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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Seçilmiş ve Didinmez (2016), vergi reformları ile davranışsal iktisat arasındaki ilişkiyi 

Türkiye’deki kurumlar vergisi ve katma değer vergisi kanunları çerçevesinde ele almışlar, yaptıkları 

çözümlemede, “yasa koyucuların mali yanılsama yaratmak için davranışsal iktisat ilkelerini dikkate 

aldıkları; ancak vergi uyumu hususunda aynı duyarlılığı sergilemediklerini” tespit etmişlerdir. 

Çekiç (2016), cinsiyet farkının tüketici davranışlarına olan etkisini cinsiyet bağlamında analiz 

etmiştir. Bartın ilinde yaşayan kişilerin hedef kitle olarak seçildiği araştırmaya katılanlara 30 adet 

likert tipi soru yöneltilmiş ve veriler t-testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarından bazıları ele 

alındığında; alınmasına ihtiyaç olmayan ürünlerde bayanlar erkeklere göre daha irrasyonel 

davranmaktayken, marketin raf düzenine göre tüketim davranışlarının şekillenmesinde de bayanlar 

erkeklere göre aynı şekilde daha irrasyonel bir tutum içerisindedirler.    

Fraj ve Martinez (2017), 573 kişiden elde ettiği verilerle bireylerin ekolojik ürünlere yönelik 

tüketim davranışlarının nasıl şekillendiğini araştırmıştır. Buna göre bireyler ürünleri ekolojik olarak 

kirliliğe neden olan ürünleri tüketmeyi bırakmaya razı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu 

kapsamda çalışma ile tüketicilerin kendilerini nasıl hissettikleri ve hangi davranışların çevre sorunları 

ile ilgili davranış biçimlerini en iyi şekilde ifade ettiği ortaya çıkarılmıştır. 

İnke ve Ballı (2017), davranışsal iktisat çerçevesinde Ege Üniversitesi öğrencilerinin lüks 

tüketim alışkanlıklarını 250 kişi üzerinde incelemiştir. Buna göre öğrencilerin farklı ürünleri alma 

süreçlerinde tüketim davranışları gelir durumundan bağımlı ya da bağımsız ortaya çıkabilmektedir. 

Örneğin, öğrenciler cep telefonu alımlarında gelir durumlarına bakmadan lüks tercihlerde 

bulunmaktayken, bilgisayar alımlarında gelirlerine bağımlı bir şekilde hareket etmektedirler.  

Karaca (2017), kamu çalışanları üzerinde davranışsal iktisadi yaklaşım kapsamında tüketim 

davranışlarını incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre erkekler kadınlara göre piyasa normlarına 

daha fazla uymakta ve buna göre tüketimlerini şekillendirmektedir. Yine çalışmada ulaşılan bir diğer 

sonuç da gençlerin yaşlılara göre tüketim davranışlarında daha fazla risk alma eğiliminde olduğuna 

yöneliktir. 

Walker (2017), davranışsal ekonomi üzerinde düzenleyici otoriteler açısından rolünü ele 

almıştır. Çalışmada, ekonomistlerin tüketicilerin sık sık ideal rasyonalite idealinden ayrıldığını uzun 

zaman önce anladıklarını, ancak firmaların tüketicileri istismar etmeleri için fırsatlar sağladıklarını 

ancak son zamanlarda idrak edebildikleri öne sürülmüştür. Bu çerçevede rekabet kurullarının ve 

düzenleyici otoritelerin davranışsal ekonomi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekli düzenlemeler 

irdelenmiştir. 
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3. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Çalışmanın hipotezleri aşağıda verilmiştir: 

H1: “Alışverişe çıkmadan önce neler alacaklarımı listelemem” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz 

dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H2. “Alışveriş yaparken ihtiyacımı karşılayacağını düşündüğüm herhangi bir ürünü alırım” ifadesine 

verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H3. “Temel ihtiyaçlarım dışında eğlence amaçlı alışveriş yaparım” ifadesine verilen cevaplar finansal 

kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H4. “Satın alacağım ürünün fiyatı her zaman önemli değildir” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz 

dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H5. “Kullandığım marka veya ürünün dışında başka marka veya ürün tercih etmem” ifadesine verilen 

cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H6. “Almayı düşündüğüm bir ürün ile ilgili herhangi bir olumsuz yorumdan etkilenirim” ifadesine 

verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H7. “Reklamlar satın alma kararımı etkiler” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve 

kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H8. “Mağaza çalışanlarının görüş ve tavsiyelerini dikkate alırım” ifadesine verilen cevaplar finansal 

kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H9. “Kampanya ve promosyonlar satın alma kararımı etkiler” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz 

dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H10. “Bazen hiç kullanmayacağım ürünler alırım” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz dönem ve 

kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H11. “Marka benim için her zaman kalite anlamına gelir” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz 

dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H12. “Marka benim için her zaman imaj ve saygınlık anlamına gelir” ifadesine verilen cevaplar 

finansal kriz dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H13. “Fiyatı yüksek olan bir ürünün kalitesi de yüksektir” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz 

öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H14. “Kaliteli ürün satan mağazaların, ortamı kaliteli ve çalışanları da özenle seçilmiştir” ifadesine 

verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 
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H15. “Taksitle satın alma imkânı kararımı etkiler” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz öncesi 

dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H16. “Alışverişlerimde daha çok kredi kartı kullanırım” ifadesine verilen cevaplar finansal kriz 

öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H17. “Alışverişlerimde mağaza veya marketin ışıklandırma sistemi satın alma kararımı etkiler” 

ifadesine verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H18. “Alışverişlerimde mağaza veya marketin raf düzeni satın alma kararımı etkiler” ifadesine 

verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H19. “Alışverişlerimde mağaza veya markette müzik olup olmaması satın alma kararımı etkiler” 

ifadesine verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H20. “Satın aldığım ürünün ambalajının güzel olması satın alma kararımı etkiler” ifadesine verilen 

cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H21. “Satın alma esnasında anlık, planlanmamış kararlar veririm” ifadesine verilen cevaplar 

finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H22. “Sürekli kullandığım markayı tercih ederim. Kolay kolay başka marka denemem” ifadesine 

verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H23. “Alışverişlerimde bazen kontrolümü kaybederim, ihtiyacım dışında ürün aldığım olur” ifadesine 

verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H24. “Modayı takip etmekten keyif alırım. Modaya uygun giyinmeyi isterim” ifadesine verilen 

cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H25. “Beğendiğim bir markanın ürünlerine daha fazla para ödeyebilirim” ifadesine verilen cevaplar 

finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H26. “Güzel havalarda ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesine verilen cevaplar finansal 

kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H27. “Kapalı havalarda ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesine verilen cevaplar finansal 

kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H28. “En çok gıda alışverişi sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesine verilen 

cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

H29. “En çok giyim alışverişi sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesine verilen 

cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 
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H30. “En çok elektronik eşya alışverişi sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesine 

verilen cevaplar finansal kriz öncesi dönem ve kriz dönemine göre farklılık göstermektedir. 

4. UYGULAMA 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Çalışma, davranışsal iktisat yaklaşımı ile bireylerin tüketim alışkanlıklarındaki ilişkinin ortaya 

çıkarılması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

öğrencilerinden oluşmaktadır.  

Davranışsal iktisat yaklaşımı ile tüketim alışkanlıklarının ortaya çıkarılması kapsamında anket 

yöntemi aracılığıyla basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 229 kişiye ulaşılmıştır. Toplam 250 

anketten 229 tanesi analize dahil edilmiş, geri kalanlar bilgi eksiklikleri nedeniyle analize dahil 

edilmemiştir. Anket formları hedef kitleye birebir açıklanarak uygulanmış, Haziran 2018  itibariyle 

tamamlanmıştır. Toplam 32 sorudan oluşan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

öğrencilerin cinsiyet, yaş ve sınıf bilgilerini içeren demografik sorular yer almaktadır. Anketin ikinci 

bölümünde bireylerin davranışsal iktisat bağlamında tüketim alışkanlıklarını ortaya çıkarmaya yönelik 

30 soru yer almaktadır. Ankette yer alan ifadeler 5’li Likert ölçek üzerinden sınıflandırılmıştır. 

Ölçekteki değişkenler için en olumlu şık 1, en olumsuz şık 5 olarak kodlanmıştır. (1=kesinlikle 

katılıyorum; 2=katılıyorum; 3=ne katılıyorum ne katılmıyorum; 4 =katılmıyorum ve 5=kesinlikle 

katılmıyorum). Anket örneği Ek 1’de verilmiştir. Çalışmada uygulanan anket Sinem Çekiç’in 

“Davranışsal İktisat Bağlamında Cinsiyet Farkının Tüketici Tercihlerine Etkisi: Bartın Örneği” adlı 

çalışmasından alınmıştır. Çekiç, anketi Kuru (2014) ve Duman (2011)’in çalışmalarında kullandığı 

ölçeklerden geliştirerek hazırlamıştır. Anket verileri Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir.  

Davranışsal iktisat bağlamında bireylerin tüketim davranışları farklılıklarına yönelik istatistik 

programı ile çözümlenen verilere yönelik yaş, cinsiyet, medeni duruma yönelik bulguların demografik 

dağılımları ele alınmış, Cronbach’s alpha güvenilirlik testi ve bulguların uygulanan anketlere göre 

farklılık arz etmediğini ortaya çıkarmak amacıyla eşleştirilmiş örneklemler arası t-testi uygulanmıştır.  

Eşleştirilmiş örneklemler arası t-testi, “eğer elimizde herhangi bir değişken ile ilgili bir durum 

öncesi ve sonrası ölçüm değerleri varsa; örneğin verilen bir eğitim sonrasında grupların tutum, 

düşünce veya algılamalarında bir değişikliğe neden olup olmadığı araştırılıyor ise kullanılacak olan 

istatistiksel test bağımlı gruplar için t-testidir”. Bu uygulamada veri seti ön test ve son test olmak 

üzere hedef kitle üzerinde iki kez ölçüm yapılmaktadır. t istatistiğinin p değerine göre hipotezin kabul 

ya da reddedilme durumu söz konusudur. H0 kabul edilirse grupların test edilen değişken için 

ortalamalarına bakılarak, farklılık ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır. H0 reddedildiğinde ise (p<0,05) 

ortalamaların birbirinden farklı olduğu sonucu ortaya çıkmış olur. Böylelikle her iki ölçüm sonrasında 
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grupların sahip oldukları ortalama değerleri karşılaştırılarak yorumda bulunulur (Sipahi, Yurtkoru ve 

Çinko, 2008:134-135). 

4.2. BULGULAR 

4.2.1. Demografik Bulgular ve Güvenilirlik Değerleri 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden elde edilen anketlerin analiz edilmesiyle 

ortaya çıkarılan bulgulardan öncelikle cinsiyete yönelik demografik sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. 

Demografik bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

Cinsiyet Bayan 147 

Erkek 82 

Medeni Durum Evli - 

Bekar 229 

Yaş Aralığı 18-21 229 

Diğer demografik değişkenler açısından bakıldığında hedef kitlenin tümü 18-22 yaş aralığında 

olup, tümünün medeni durumu bekardır. Dolayısıyla çalışmada cinsiyet haricindeki diğer demografik 

değişkenler arasında bir farklılık bulunmamaktadır. 

Anketin, hedef kitleye finansal kriz öncesi dönem ve finansal kriz döneminde oldukları 

varsayımı altında uygulanmasından hareketle her iki anketin güvenilirlik analizi yapılmış olup, 

güvenilirlik analizi olarak Alpha Modeli kullanılmıştır. Finansal kriz öncesi durumda uygulanan 

ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenilirlik değeri 0,839, finansal kriz sonrası uygulanan ölçeğin 

Cronbach’s Alpha güvenilirlik değeri 0,878 olarak bulunmuştur. Buna göre Cronbach’s Alpha 

değerinin 0,70 ve üzerinde ise ölçeğin güvenilir olduğunun kabul edilmesinden hareketle ulaşılan 

güvenilirlik değerleri her iki anketin iç tutarlılığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir (Sipahi 

vd., 2008:89). 

4.2.2. Eşleştirilmiş örneklemler arası t-testi 

Eşleştirilmiş örneklemler arası t-testi ile kriz öncesi ve sonrası dönemde davranışsal iktisat 

yaklaşımı çerçevesinde tüketici davranışları test edilerek incelendiğinde, buna göre farklı ekonomik 

konjonktür altında yanıtlanan iki ankette 

1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29. sorulara örneklemin verdiği yanıtlar 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar söz konusudur. Kalan diğer sorularda tüketici 

davranışları açısından manidar bir fark ortaya çıkmamıştır (p>.05). 
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Tablo 2: Eşleştirilmiş Örneklemler Arası t-Testi 

Sorular 

Ortalamalar 

arasındaki 

fark 

Standart 

Sapma 
N 

 

t değeri 
Manidarlık 

(p-değeri) 

Soru 1 Alışverişe çıkmadan önce neler 

alacaklarımı listelemem 
0,42795 2,20054 229 2,943 0,004 

Soru 2 Alışveriş yaparken ihtiyacımı 

karşılayacağını düşündüğüm herhangi bir ürünü 

alırım. 

0,28821 1,83888 229 2,372 0,019 

Soru 3 Temel ihtiyaçlarım dışında eğlence 

amaçlı alışveriş yaparım. 
0,71616 1,74032 229 6,227 0,000 

Soru 4 Satın alacağım ürünün fiyatı her zaman 

önemli değildir. 
0,37991 1,76460 229 3,258 0,001 

Soru 5 Kullandığım marka veya ürünün dışında 

başka marka veya ürün tercih etmem. 
0,13537 1,64477 229 1,245 0,214 

Soru 6 Almayı düşündüğüm bir ürün ile ilgili 

herhangi bir olumsuz yorumdan etkilenirim. 
0,36681 1,47967 229 3,751 0,000 

Soru 7 Reklamlar satın alma kararımı etkiler. 0,37555 1,71385 229 3,316 0,001 

Soru 8 Mağaza çalışanlarının görüş ve 

tavsiyelerini dikkate alırım. 
0,20524 1,55788 229 1,994 0,047 

Soru 9 Kampanya ve promosyonlar satın alma 

kararımı etkiler. 
0,26638 1,81218 229 2,224 0,027 

Soru 10 Bazen hiç kullanmayacağım ürünler 

alırım. 
0,43668 1,69148 229 3,907 0,000 

Soru 11 Marka benim için her zaman kalite 

anlamına gelir. 
0,44978 1,55128 229 4,388 0,000 

Soru 12 Marka benim için her zaman imaj ve 

saygınlık anlamına gelir. 
0,44978 1,75803 229 3,872 0,000 

Soru 13 Fiyatı yüksek olan bir ürünün kalitesi 

de yüksektir. 
0,24454 1,75757 229 2,106 0,036 

Soru 14 Kaliteli ürün satan mağazaların, ortamı 

kaliteli ve çalışanları da özenle seçilmiştir. 
0,44541 1,60122 229 4,210 0,000 

Soru 15 Taksitle satın alma imkânı kararımı 

etkiler. 
0,01747 1,76954 229 0,149 0,881 

Soru 16 Alışverişlerimde daha çok kredi kartı 

kullanırım. 
0,22707 1,84033 229 1,867 0,063 

Soru 17 Alışverişlerimde mağaza veya marketin 

ışıklandırma sistemi satın alma kararımı etkiler. 
0,33188 1,70754 229 2,941 0,004 

Soru 18 Alışverişlerimde mağaza veya marketin 0,46288 1,67140 229 4,191 0,000 
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raf düzeni satın alma kararımı etkiler. 

Soru 19 Alışverişlerimde mağaza veya markette 

müzik olup olmaması satın alma kararımı 

etkiler. 

0,33624 1,75857 229 2,893 0,004 

Soru 20 Satın aldığım ürünün ambalajının güzel 

olması satın alma kararımı etkiler. 
0,52402 1,77843 229 4,459 0,000 

Soru 21 Satın alma esnasında anlık, 

planlanmamış kararlar veririm. 
0,43668 1,75511 229 3,765 0,000 

Soru 22 Sürekli kullandığım markayı tercih 

ederim. Kolay kolay başka marka denemem. 
0,31441 1,52373 229 3,123 0,002 

Soru 23 Alışverişlerimde bazen kontrolümü 

kaybederim, ihtiyacım dışında ürün aldığım 

olur. 

0,44541 1,88783 229 3,570 0,000 

Soru 24 Modayı takip etmekten keyif alırım. 

Modaya uygun giyinmeyi isterim. 
0,42358 1,68053 229 3,814 0,000 

Soru 25 Beğendiğim bir markanın ürünlerine 

daha fazla para ödeyebilirim. 
0,47598 1,71054 229 4,211 0,000 

Soru 26 Güzel havalarda ihtiyacımdan fazla 

alışveriş yapıyorum. 
0,41921 1,77427 229 3,575 0,000 

Soru 27 Kapalı havalarda ihtiyacımdan fazla 

alışveriş yapıyorum. 
0,12227 1,70214 229 1,087 0,278 

Soru 28 En çok gıda alışverişi sırasında 

ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum. 
0,24017 1,67776 229 2,166 0,031 

Soru 29 En çok giyim alışverişi sırasında 

ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum. 
0,64629 1,64150 229 5,958 0,000 

Soru 30 En çok elektronik eşya alışverişi 

sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş 

yapıyorum. 

0,11790 1,65675 229 1,077 0,283 

Eşleştirilmiş örneklemler arası t-testi kapsamında ortaya çıkan sonuçlardan hareketle 

hipotezlerin kabul/red durumları aşağıda sunulmuştur. 

H1: “Alışveriş yaparken ihtiyacımı karşılayacağını düşündüğüm herhangi bir ürünü alırım” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H2. “Alışveriş yaparken ihtiyacımı karşılayacağını düşündüğüm herhangi bir ürünü alırım” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H3. “Temel ihtiyaçlarım dışında eğlence amaçlı alışveriş yaparım” ifadesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H4. “Satın alacağım ürünün fiyatı her zaman önemli değildir” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 
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H5. “Kullandığım marka veya ürünün dışında başka marka veya ürün tercih etmem” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Hipotez kabul edilmemiştir. 

H6. “Almayı düşündüğüm bir ürün ile ilgili herhangi bir olumsuz yorumdan etkilenirim” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H7. “Reklamlar satın alma kararımı etkiler” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz 

konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H8. “Mağaza çalışanlarının görüş ve tavsiyelerini dikkate alırım” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. Hipotez kabul edilmemiştir. 

H9. “Kampanya ve promosyonlar satın alma kararımı etkiler” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H10. “Bazen hiç kullanmayacağım ürünler alırım” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz 

konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H11. “Marka benim için her zaman kalite anlamına gelir” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H12. “Marka benim için her zaman imaj ve saygınlık anlamına gelir” ifadesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H13. “Fiyatı yüksek olan bir ürünün kalitesi de yüksektir” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark yoktur. Hipotez kabul edilmemiştir. 

H14. “Kaliteli ürün satan mağazaların, ortamı kaliteli ve çalışanları da özenle seçilmiştir” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H15. “Taksitle satın alma imkânı kararımı etkiler” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur. Hipotez kabul edilmemiştir. 

H16. “Alışverişlerimde daha çok kredi kartı kullanırım” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur. Hipotez kabul edilmemiştir. 

H17. “Alışverişlerimde mağaza veya marketin ışıklandırma sistemi satın alma kararımı etkiler” 

ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H18. “Alışverişlerimde mağaza veya marketin raf düzeni satın alma kararımı etkiler” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H19. “Alışverişlerimde mağaza veya markette müzik olup olmaması satın alma kararımı etkiler” 

ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 
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H20. “Satın aldığım ürünün ambalajının güzel olması satın alma kararımı etkiler” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H21. “Satın alma esnasında anlık, planlanmamış kararlar veririm” ifadesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H22. “Sürekli kullandığım markayı tercih ederim. Kolay kolay başka marka denemem” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H23. “Alışverişlerimde bazen kontrolümü kaybederim, ihtiyacım dışında ürün aldığım olur” 

ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H24. “Modayı takip etmekten keyif alırım. Modaya uygun giyinmeyi isterim” ifadesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H25. “Beğendiğim bir markanın ürünlerine daha fazla para ödeyebilirim” ifadesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H26. “Güzel havalarda ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H27. “Kapalı havalarda ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. Hipotez kabul edilmemiştir. 

H28. “En çok gıda alışverişi sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H29. “En çok giyim alışverişi sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark söz konusudur. Hipotez kabul edilmiştir. 

H30. “En çok elektronik eşya alışverişi sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Hipotez kabul edilmemiştir. 

5. SONUÇ 

Son dönemin gün geçtikçe gelişen iktisadi yaklaşımlarından “Davranışsal iktisat” konusu gün 

geçtikçe farklı ekonomik değişkenlerle beraber ele alınarak farklı yöntem ve analizlerle bireylerin 

rasyonelitesinin gerçeklik payı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çalışmada davranışsal iktisat 

yaklaşımı çerçevesinde bireylerin tüketim davranışları finansal kriz ve finansal kriz dışındaki 

dönemlerde olunduğu varsayımları ile ölçülerek ele alınmış ve karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada farklı ekonomik konjonktür durumlarında tüketici davranışlarına yönelik hipotezler 

oluşturulmuş ve test edilmiştir. Bu kapsamda ankette yanıtlanan soruların yarıdan fazlasında finansal 

kriz ve kriz dışındaki dönemler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar söz konusudur. Bu 
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sonuç çerçevesinde ortalamalar arasındaki farklılıklar açısından bakıldığında kriz öncesi dönem ve 

kriz dönemi arasındaki en yüksek fark 0,64629 ile “Soru 29: En çok giyim alışverişi sırasında 

ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesindedir. Bu kapsamda bireylerin kriz dönemlerinde 

ihtiyacından fazla alışveriş yapma durumunda bir azalış ortaya çıkmıştır. Yine ortalamalar arasındaki 

farklılıklar noktasında 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28. sorular da kriz 

sonrası döneme göre farklılık göstermiştir. Bu sorulardaki ifadelere verilen yanıtlar itibariyle bireyler, 

rasyonel davranarak kriz öncesi döneme göre tüketim alışkanlıklarını kriz sonrası dönemde 

değiştirmişlerdir. 

Ancak 5,8,13,15,16,27 ve 30.sorularda bireylerin verdiği yanıtlar açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar söz konusu değildir. Nitekim bu sorularda davranışsal iktisatın öngördüğü 

çerçevede bireyler tüketim tercihlerinde rasyonel olarak sadece ekonomik güdülerle hareket etmemiş, 

farklı süreçleri de tüketim tercihlerine dahil etmişlerdir. Öncelikle 5. Soru açısından bakıldığında 

“Kullandığım marka veya ürünün dışında başka marka veya ürün tercih etmem” ifadesine verilen 

yanıtlar kriz ve kriz dışındaki döneme göre farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla burada bireylerin 

ekonomik koşullar kötüye gitse bile marka tutkusundan vazgeçememesi durumu söz konusudur. Soru 

8’e bakıldığında “Mağaza çalışanlarının görüş ve tavsiyelerini dikkate alırım” ifadesine verilen 

yanıtlar analiz edildiğinde tüketici davranışları açısından manidar bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Dolayısıyla kriz ve kriz dışındaki dönemlerde mağaza personelinin yönlendirmeleri sonucunda 

bireyler gelir düzeylerini gözetmeksizin farklı güdüleri de sürece dahil ederek tüketimde 

bulunabilmektedir. Soru 13’e bakıldığında “Fiyatı yüksek olan bir ürünün kalitesi de yüksektir” 

ifadesine verilen yanıtlar çerçevesinde kriz ve kriz dışındaki normal konjonktürlerde tüketiciler 

tüketim tercihlerinde aynı görüşe göre alışverişlerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla bu noktada da 

tüketiciler rasyonel düşünce tarzının dışına çıkarak tüketim kararlarını uygulamaktadırlar. Soru 15’e 

bakıldığında “Taksitle satın alma imkanı kararımı etkiler” ifadesine verilen yanıtlar kapsamında da 

bireylerin tüketim kararlarında taksitle alışverişin önemli olduğu ve kriz ve kriz dışındaki dönemlerde 

tüketim tercihinin bu noktada değişmediği gözlenmiştir. Soru 16’ya bakıldığında “Alışverişimde daha 

çok kredi kartı kullanırım” ifadesine verilen yanıtlar analiz edildiğinde de kriz ve kriz dışındaki 

döneme göre tüketim tercihinde farklılık gözlenmemiştir. Bu noktada bireylerin tüketim tercihlerinde 

kredi kartı kullanımının öneminin hangi boyutta olduğu ortaya çıkmaktadır. Soru 27’ye bakıldığında 

“Kapalı havalarda ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesine verilen yanıtların analiz edilmesi 

kapsamında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar söz konusu değildir ve bireylerin tüketim 

davranışlarını kriz konjonktürü etkilememektedir. Son olarak 30. soruda yer alan “En çok elektronik 

eşya alışverişi sırasında ihtiyacımdan fazla alışveriş yapıyorum” ifadesine verilen yanıtlar kapsamında 

da bireylerin tüketim alışkanlıklarında kriz ve kriz dışı dönemlerde bir farklılık gözlenmemiştir. Bu 

noktada anketin uygulandığı kitlenin gençlerden oluşması ve gençlerin elektronik araç kullanımlarının 
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günümüzde yüksek düzeyde olması, bireylerin bu ürünlere yönelik tüketimlerinde gelir durumlarından 

çok farklı öncelikleri göz önünde bulundurduğunu göstermektedir. 

Her çalışmada olduğu üzere, araştırmamızda da bazı kısıtlar söz konusudur. Bu noktada farklı 

dönemlerde, farklı yerlerde, farklı kişilere aynı anketin uygulanmasıyla farklı sonuçlar ortaya 

çıkabilecektir. Aynı zamanda daha fazla ya da daha az kişi üzerinde anketin uygulanması da farklı 

sonuçları ortaya çıkarabilecektir. Dolayısıyla araştırma, çalışmamıza katılan örneklemin görüşleri 

üzerine şekillenmiştir. 
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ÖZET 

Günümüzde nüfus artış hızının yavaşlaması ve ortalama yaşam ömrünün artması sonucu her 

yaştan tüketicilerin kişisel bakım ürünlerine ilgileri artmıştır. Kişisel bakımla ilgili algıların değişmesi, 

çalışma ortamlarında daha fazla erkek ve kadın tüketici bulunması, gelir artışı, kentleşme ve 

büyümekte olan perakende sektörü kozmetik sektörünü canlandıran etkenler arasında sayılabilir. Son 

yıllarda ürün ve faydaları, müşteri memnuniyeti, kalite gibi sadece tek bir yöne odaklanan birçok 

pazarlama yaklaşımının etkisi giderek azalmakta, pazarlamaya dair disiplinler arası bir yaklaşım 

oluşturma çabasının bir sonucu olarak deneyimsel pazarlama bugün birçok sektörde uygulanmaktadır. 

Kozmetik sektörü de bu sektörlerden birisidir. Deneyimlerin bir sonucu olarak yaratılan değere 

odaklanan görüşe göre, pazarlamacıların müşterileri için tasarlamış oldukları güçlü ve pozitif 

deneyimler, müşterilerde değer yaratılmasına neden olmaktadır. Bu sayede yaratılan değer ise müşteri 

bağlılığının oluşturulması amacına hizmet etmektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak bu çalışmanın 

temel amacı deneyimsel değerin müşteri memnuniyetine etkisini belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda deneyimsel değerin boyutları olan; estetik, eğlence, müşteri yatırım getirisi ve hizmet 

mükemmelliği boyutlarının müşteri memnuniyetine etkisi incelenmiştir. Araştırmada nicel bir 

araştırma yöntemi benimsenmiştir. Deneyimsel değerin müşteri memnuniyetine etkisini incelemek 

amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında kullanılan anket Jin vd. (2013) ve Shamim vd. (2017) tarafından yapılan 

çalışmalardan temel alınarak oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda deneyimsel değerin tüm 

boyutlarının müşteri memnuniyetini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deneyimsel değer, Kozmetik sektörü, Müşteri memnuniyeti. 

THE EFFECT OF EXPERIENTIAL VALUE IN COSMETIC SECTOR ON 

CUSTOMER SATISFACTION 

ABSTRACT 

The slowdown in the rate of population growth and the increase in the average life expectancy 

increase the interest in personal care products of consumers from all ages. Change in perceptions about 

personal care, more male and female consumers in working environments, income growth, 
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urbanization and growing retail sector are among the factors that stimulate the cosmetics sector. In 

recent years, the impact of many marketing approaches, which focus on only one direction, such as 

products and benefits, customer satisfaction and quality, has been gradually decreasing, and 

experiential marketing is being implemented in many sectors today as a result of the effort to create an 

interdisciplinary approach to marketing. Cosmetics sector is one of these sectors. According to the 

value-driven viewpoint created as a result of experience, strong and positive experiences that 

marketers design for their customers are creating value for customers. The value created at this point 

serves the purpose of establishing customer loyalty. From all this, the main purpose of this study is to 

determine the effect of experiential value on customer satisfaction. For this purpose, the dimensions of 

experiential value; aesthetics, entertainment, customer investment return and service excellence 

dimensions have been examined for customer satisfaction. A quantitative research method has been 

adopted in the research. In order to investigate the effect of experiential value on customer satisfaction, 

a relational scanning model was used. Questionnaire was used as data collection tool. The 

questionnaires used in the scope of the research were Jin et al. (2013) and Shamim et al. (2017) based 

on the work done by. As a result of the research, it was concluded that all dimensions of experiential 

value affect customer satisfaction. 

Keywords: Experiential value, Cosmetic sector, Customer satisfaction. 

 

GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN AMACI 

Tüketim eyleminin artmasıyla beraber günümüz toplumunda insanlar,  gündelik ihtiyaçlarını 

karşılamanın yanında farklı amaçlarla da tüketim olgusunun içerisinde yer almaktadırlar. Tüketiciler; 

belirli ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, rahatlamak, stres atmak, sosyalleşmek vb. gibi farklı 

amaçlarla da alışverişe çıkmaktadır (Özkan vd., 2017). Bununla beraber, güzellik ve bakımlarını tam 

ve doğru yapmak, güzel görünmek, bakımlı olmak, bakımlı olmaya sosyallik yönüyle önem vermek , 

toplum içinde farklı olmak ve farklı görünmek, kendi ile barışık olmak, kendine olan özsaygıyı daima 

iyi noktalara taşımak, sosyal hayatın içinde olmak, kabul görmek, modaya uygun kişisel bakım 

trendlerini yakın takip eden olmak, beğenilen ve sevilen birisi olmak, saygı gören ve itibarlı birisi 

olmak, sağlıklı olmak, toplumsal, kültürel, sosyal, iş hayatı ve kişisel çok çeşitli saiklerin etkisiyle 

insanlar “kozmetik ürünleri alışverişine” yönelmektedir. (Yıldız, 2018). 

Kozmetik sektörü dünya ticaretinde önemli paya sahip sektörlerin başında gelmektedir. 

Özellikle sektörde yer alan işletmelerin ürün derinlikleri ve genişlikleri giderek artmakta ve 

çeşitlenmektedir (Villi ve Kayabaşı,2013).  Küreselleşme ile artan yoğun rekabet ortamında firmaların 

başarıları, rakiplerine göre ortaya koydukları farklılıklar ile yorumlanır. Pazarda ayrıcalıklı bir yer 

edinebilmek, tüketicinin nezdinde ayrıcalıklı bir konuma erişmekle mümkündür (Görkemli vd. ,2016) 
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İnsanların güzel, sağlıklı ve bakımlı olma arzusu; kozmetik ve bakım ürünlerinin sadece 

sayılarını ve çeşitlerini arttırmakla kalmamış, aynı zamanda bu ürünlere kolay, rahat ve hızlı ulaşımın 

önemini de arttırmıştır. Bu durum, firmaları, tüketicilere kolay ve etkin bir şekilde ulaşmak için yeni 

pazarlama yöntemleri geliştirmeye yöneltmiştir (Ağcadağ, 2017). Günümüz tüketicilerinde 

deneyimlere bağlı ortaya çıkan yarar ihtiyacı, geleneksel pazarlamanın yerini deneyimsel 

pazarlamanın almasına neden olmuştur (Schmitt, 1999, s. 56). Son yıllarda pazarlamaya dair 

disiplinler arası bir yaklaşım oluşturma çabasının bir sonucu olarak deneyimsel pazarlama bugün 

birçok sektörde uygulanmaktadır. Kozmetik sektörü de bu sektörlerden birisidir. Son dönemlerde 

popülerlik kazanan deneyimsel pazarlama, teknik olarak tüketimin gerçekleştirilme zamanlarında yer 

alan duyguları ve düşünceleri içermektedir. Bir markaya yapılan yatırımlar içerisinde getirisi en 

yüksek olan, deneyimsel pazarlamadır (Özmen, 2016, s. 298).  Deneyimsel değer ise, tüketicilerin 

çeşitli duyguların tatmini sonucunda hissettiği değerler bütünüdür. Müşterilerin deneyim sonrası 

oluşan görüşleri işletmeye yüklenen değerlerle bağlantılı olduğu için deneyimsel değer algısının 

ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm bunlardan yola çıkarak bu çalışmanın temel amacı 

deneyimsel değerin müşteri memnuniyetine etkisini belirlemektir. Buradan hareketle araştırma 

problemi şu şekilde oluşturulmuştur  “Deneyimsel değerin boyutları müşteri memnuniyetini 

etkilemekte midir?” 

Problem cümlesine dayalı olarak araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Katılımcıların deneyimsel değere ilişkin algıları ne düzeydedir? 

2. Deneyimsel değerin boyutları olan; estetik, eğlence, müşteri yatırım getirisi ve hizmet 

mükemmelliği boyutları müşteri memnuniyetini etkilemekte midir? 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

1.1. Kozmetik Sektörü 

Kozmetik, Yunanca kökenli bir kelime olup “sağlıklı, bakımlı ve güzel olmayı ve bu sonuçları 

elde ederek sürdürmeyi” belirten “cosmeni” kelimesinden gelmiştir (Börekçi, 2008:81). Güzellik 

anlayışının tarih boyunca değişen bir kavram olması, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde “güzel 

olanın ” hep farklı karşılanması ve tarih boyunca değişmeyen tek şeyin ise, insanın “güzele” olan 

ilgisinin olması “Kozmetik” kavramının doğmasının ve bin yıllardan beri varlığını sürdürmesinin 

sebebi olmuştur (Odabaş,2011) 

Günümüzde kişisel bakım ürünleri ve renkli kozmetiklerin geliştirilip her geçen gün yenilerinin 

eklenmesiyle birlikte kozmetik sektörüne ve kozmetik ürünlerine olan ilgi günden güne artmaktadır. 

Kozmetik sektörü son yıllarda daha çok gelişmeye başlayıp Dünya’nın her yerine yayılması 

hedeflenmiştir. Türkiye’deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri 
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pazarı her yıl ortalama % 10 büyümektedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin 

payının % 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

1.2. Deneyimsel Değer 

Tüketiciler hayat tarzlarıyla ilişkili olan ve hayat tarzlarına uygun buldukları ürün, iletişim ve 

pazarlama kampanyalarını arzu etmektedir. Buradan yola çıkarak tüketicilerin “Deneyim” elde 

edebilecekleri ürün ve hizmetler aradıkları söylenebilir. Deneyimsel değer, müşterilerin ürünleri 

kullanımı öncesi, kullanım esnası ve kullanım sonrası edinmiş oldukları tecrübelerin bütünsel bir 

sonucudur. İşletmenin sunduğu hizmet, çevre ve ambiyans, müşteri özellikleri ve katılım sağlanan 

etkinliğin türü deneyimsel değer oluşumunu etkilemektedir. Bunun yanında deneyimsel değeri müzik, 

renk, aydınlatma, aroma/koku, yoğunluk, dekorasyon ve sosyal etkileşim unsurları 

zenginleştirmektedir (Zhang, 2008: 45). 

Mathwick vd.(2001), perakende sektöründe deneyimsel değeri ölçmek için dört boyuttan 

(estetik, kaçış, hizmet mükemmelliği ve müşteri yatırım getirisi) oluşan bir deneyimsel değer ölçeği 

geliştirmiştir. 

Estetik değeri tüketimin duygulara hitap eden boyutudur ve estetik ürüne yönelik sanatsal 

değerin kalitesini gösterir. Mathwick vd. (2001), perakendecilikte estetik deneyimin, perakende 

çevresinin görsel unsurlarıyla ilişkili olarak açıklanabileceğini dile getirmektedirler. Bu anlamda, 

görsel çekicilik sıklıkla alışveriş çevresinin tasarımı ve fiziksel albenisiyle sağlanmaktadır Kaçış 

deneyimi müşterinin aktif olarak içine dahil olabildiği faaliyetleri içerir. Kaçış deneyiminde birey 

günlük hayatından uzaklaşır ve günlük yaptığı aktivitelerden farklı olan deneyimler arar (Williams, 

2006: 488). Kaçış deneyimi kişiyi sadece günlük hayatından uzaklaştırmaz, aynı zamanda farklı ve 

özel bir alan ya da aktiviteyi içermektedir. Hizmet mükemmelliği, müşterilerin vaat edilen güvenilir 

hizmetleri alıp almadıklarına bağlıdır (Keng & Ting, 2009). Bu boyut, hizmet sağlayıcıların satın 

alınan mallarla ilgili uzmanlığını ve diğer görevlerini ne kadar iyi yerine getirdiğini yansıtır. Müşteri 

yatırım getirisi, müşterilerin yatırım yaptıkları karşılığında neyi aldığını tanımlar. Müşteri yatırımına 

parasal, zamansal, davranışsal ve psikolojik kaynaklar dâhil olabilir. (Mathwick vd. 2001). 

1.3. Müşteri Memnuniyeti 

Küreselleşme ile artan yoğun rekabet ortamında firmaların başarıları, rakiplerine göre ortaya 

koydukları farklılıklar ile yorumlanır. Pazarda ayrıcalıklı bir yer edinebilmek, tüketicinin nezdinde 

ayrıcalıklı bir konuma erişmekle mümkündür (Görkemli vd.,2016) Bunun yolu da müşteriyi tatmin 

etmekten geçer. ‘Tatmin’, tüketicilerin ürünün performansı konusundaki algıları ile beklentilerinin 

karşılaştırılması ile ortaya çıkmaktadır. Eğer algılanan performans tüketicilerin beklentilerinden fazla 

olursa, tatmin sağlanmakta eğer algılanan performans beklentileri karşılayamaz ise tatminsizlik ortaya 

çıkmaktadır. Bu duygular, müşterinin ürünü yeniden alıp almamasına neden olmakta ve çevresine ürün 
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hakkında olumlu veya olumsuz şekilde bilgi vermesine neden olmaktadır. (Akyıldız ve Marangoz, 

2007).  

Fonveille (1997), yüksek müşteri memnuniyetinin işletmeler için rekabet avantajı oluşturduğunu 

savunmaktadır. Çünkü memnuniyet tekrar eden satın alımlara yol açacaktır. Müşteri memnuniyetinin 

artırılması, müşterileri korumak ve uzun vadeli ilişkiler sürdürmek yoluyla daha düşük pazarlama 

maliyetlerine yol açtığından, müşterilerin memnuniyeti müşteriye bir hizmet / hizmet sağlayıcı için 

önemli bir hedeftir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli  

Bu çalışmanın temel amacı deneyimsel değerin müşteri memnuniyetine etkisini belirlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda deneyimsel değerin boyutları olan; estetik, kaçış, müşteri yatırım getirisi ve 

hizmet mükemmelliği boyutlarının müşteri memnuniyetine etkisi incelenmiştir. Araştırmada 

deneyimsel değerin müşteri memnuniyetine etkisini incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim 

varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2005: 81).  

2.2. Evren ve Örneklem 

İzmir ve Manisa ilinde en az bir defa kozmetik mağazasına gitmiş müşteriler araştırmanın 

evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiş ve kozmetik 

mağazalarından alışveriş yapan 400 müşteriye anket dağıtılmıştır. Uygulanan anketlerden 76 

tanesinde, sorulardan en az bir tanesinin doldurulmaması nedeniyle bu anketler analize alınmamıştır. 

Sonuç olarak, analiz 324 anket üzerinden elde edilen verilere dayanılarak yapılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada nicel bir araştırma yöntemi benimsenmiş, veri toplama tekniği olarak anket 

kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan anket Jin vd. (2013) ve Shamim vd. (2017) tarafından 

yapılan çalışmalardan temel alınarak oluşturulmuştur Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde demografik bilgiler yer alırken ikinci bölümde deneyimsel değer boyutları ve müşteri 

memnuniyetine ilişkin sorular bulunmaktadır. Ölçekler 5’li Likert formatında düzenlenmiş ve 

katılımcıların ölçekteki ifadeleri, 1: Hiçbir Zaman, 2: Nadiren, 3: Ara Sıra, 4: Genellikle ve 5: Her 

Zaman şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Puanların yüksek olması algılanan deneyimsel değerin 

ve müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ankette yer alan maddeler ve bu 

maddelerin yer aldığı boyutlar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Ankette Yer Alan Maddeler ve Bu Maddelerin Yer Aldığı Boyutlar 

BOYUT 
SORU 

NO 
MADDELER 

ESTETİK 

1 Kozmetik mağazasının dekorasyonu estetik olarak çekicidir. 

2 Kozmetik mağazasının atmosferi harikadır. 

3 Kozmetik mağazasının çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum 

4 Kozmetik mağazasının coşkusu beni cezbediyor. Bu da beni kendine çeker. 

KAÇIŞ 

5 
Bu kozmetik mağazasında alışveriş yapmak beni başka bir dünyadaymışım 

gibi hissettiriyor. 

6 
Bu kozmetik mağazasında alışveriş yapmak, beni gerçeklerden uzaklaştırıyor 

ve gerçekten keyif almamı sağlıyor. 

7 
Her şeyi unuttuğum bu kozmetik mağazasında alışveriş yaparken çok 

etkilendim 

HİZMET 

MÜKEMMELLİĞİ 

8 Bu kozmetik mağazasında hizmetler tutarlı ve güvenilirdir. 

9 
Bu kozmetik mağazasında çalışanlar güler yüzlü ve her zaman bana yardım 

etmeye isteklidir. 

10 Bu kozmetik mağazasındaki hizmet bana kendimi özel ve değerli hissettiriyor. 

MÜŞTERİ 

YATIRIM 

GETİRİSİ 

11 
Bu kozmetik mağazasından alışveriş yapmak zamanımı yönetmek için etkili 

bir yoldur 

12 Bu kozmetik mağazasından alışveriş yapmak hayatımı kolaylaştırıyor 

13 Bu kozmetik mağazasından alışveriş yapmak programıma uyuyor 

MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ 

14 
Her şey düşünüldüğünde, bu kozmetik mağazasından alışveriş yapmak 

kararımı doğru buluyorum. 

15 Genel olarak, bu kozmetik mağazasından memnun kaldım. 

16 
Bu kozmetik mağazası ile ilgili tüm deneyimler göz önüne alındığında, bu 

kozmetik mağazasında alışveriş yapma tercihim akıllıca oldu. 

 

Çalışmadaki anket sorularının ölçek güvenilirliği, Cronbach Alpha Katsayısı ile kontrol 

edilmiştir. Yapılan analiz sonucu, ölçeklere ait Cronbach alpha değerlerinin 0.896 olduğu görülmüştür. 

Bu da soruların ölçek güvenilirliğinin yüksek derece sağlandığı şeklinde yorumlanmaktadır. 
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2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 

frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve doğrusal 

regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.  

2.5. Demografik Bulgular  

Ankete katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 2'de sunulmuştur. Tablo 2 'de öğrencilere ait 

yer alan özellikler cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, gelir ve en çok alışveriş yapılan kozmetik 

mağazasıdır 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  Frekans (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 197 60,8 

Erkek 127 39,2 

Yaş 

18-25 194 59,9 

26-33 49 15,1 

34-41 32 9,9 

42-49 29 9,0 

50 ve üzeri 20 6,2 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 30 9,3 

Lise 163 50,3 

Ön Lisans 22 6,8 

Lisans 75 23,1 

Yüksek Lisans 26 8,0 

Doktora 8 2,5 

Meslek 

İşçi 32 9,9 

Memur 54 16,7 

Emekli 18 5,6 

Esnaf 9 2,8 
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Ev Hanımı 21 6,5 

Öğrenci 190 58,6 

Gelir 

1500 TL ve altı 127 39,2 

1501-3500 85 26,2 

3501-5000 74 22,8 

5001 TL ve üzeri 38 11,7 

En çok alışveriş 

yapılan kozmetik 

mağazası 

Watsons 45 13,9 

Eve 9 2,8 

Gratis 142 43,8 

Hobi 26 8,0 

Flormar 4 1,2 

Yves Rocher 16 4,9 

Rossman 16 4,9 

Mac 12 3,7 

Sephora 10 3,1 

Victoria Secret 8 2,5 

Clinique 9 2,8 

Sevil Parfumeri 10 3,1 

Golden Rose 8 2,5 

The Body Shop 9 2,8 

 TOPLAM 324 100 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan müşterilere ilişkin demografik bilgiler aşağıdaki gibidir.  

 Cinsiyet açısından incelendiğinde müşterilerin  % 60,8’si kadın, % 39,2’si erkektir. 

 Yaş değişkeni üzerinden incelendiğinde müşterilerin  % 59,9’u  18-25, % 26,3’ü 26-

33, % 9,9’u 34-41, % 9’u 42-49 yaş aralığında ve % 6,2’si  50 ve üzeri yaşta bulunmaktadır. 

 Eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde müşterilerin % 9,3’ü İlköğretim, % 

50,3’ü Lise, % 6,8’i Ön Lisans, % 23,1’i Lisans, % 8 ve % 2,5’i Doktora mezunudur. 
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 Müşteriler alışveriş yaptıkları kozmetik mağazası açısından değerlendirildiğinde en 

çok alışveriş yapılan kozmetik mağazası  % 43,8’ ile Gratis olurken onu % 13,9 ile Watsons 

ve  % 8 ile Hobi takip etmektedir. 

2.6. Tanımlayıcı İstatistikler  

Tablo 3: Deneyimsel Değer Boyutlarına İlişkin Maddelerin Aritmetik Ortalama Ve Standart 

Sapma Değerleri 

BOYUTLAR SORU NO N 
ARİTMETİK ORTALAMA 

(X) 

STANDART 

SAPMA 

ESTETİK 

1 324 3,2840 1,15364 

2 324 3,2191 1,15841 

3 324 2,9259 1,28123 

4 324 2,7222 1,38434 

KAÇIŞ 

5 324 2,4691 1,42804 

6 324 2,5988 1,44222 

7 324 2,4907 1,41309 

HİZMET 

MÜKEMMELLİĞİ 

8 324 3,6142 ,94881 

9 324 3,4907 1,08604 

10 324 2,9043 1,19601 

MÜŞTERİ YATIRIM 

GETİRİSİ 

11 324 2,5309 1,29142 

12 324 3,0864 1,16659 

13 324 3,1574 1,13073 

TOPLAM  324 3,0924 ,75084 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan müşterilerin cevaplarına göre deneyimsel değer 

boyutları içerisinde aritmetik ortalaması en yüksek olan madde x= 3,6142 ile 8. (Bu kozmetik 

mağazasında hizmetler tutarlı ve güvenilirdir.) madde olduğu görülmektedir. Deneyimsel değer 

boyutları içerisinde aritmetik ortalaması en düşük olan madde x= 2,4691 ile 5. (Bu kozmetik 

mağazasında alışveriş yapmak beni başka bir dünyadaymışım gibi hissettiriyor.) maddedir.    
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Tablo 4:  Deneyimsel Değer Boyutlarına ve Müşteri Memnuniyetine Ait Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 

 

N Aritmetik Ortalama (x) Standart Sapma 

Müşteri Memnuniyeti 324 3,6615 ,87446 

Deneyimsel Değer 324 3,0924 ,75084 

Estetik 324 3,0378 ,95826 

Kaçış 324 2,5195 1,29723 

Hizmet Mükemmelliği 324 3,3364 ,82090 

Müşteri Yatırım Getirisi 324 2,9249 ,98607 

 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan müşterilerin cevaplarına göre deneyimsel değer 

boyutları içerisinde en yüksek ortalamaya sahip boyutun x=3,3364 ile Hizmet Mükemmelliği boyutu 

olduğu görülmekteyken, en düşük ortalamaya sahip boyutun x= 2,5195 ile kaçış boyutu olduğu 

görülmektedir. Deneyimsel değer bir bütün olarak incelendiğinde ise aritmetik ortalamanın x= 3,0924 

olduğu görülmektedir. Müşteri memnuniyetinin ise x= 3,6615 ile deneyimsel değerin tüm boyutları ve 

toplamından yüksek aritmetik ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 5 ’de deneyimsel değer boyutları ve bağımlı değişken olan müşteri memnuniyeti 

arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizi sonuçları tablosu yer almaktadır. Korelâsyon katsayısı, 

iki değişken arasındaki ilgiyi neden ve mantık olmaksızın ortaya koyan ve (1)’e çok yakınlaştıkça 

ilişkinin yoğunluğunu işaret eden bir katsayıdır (Arıkan, 2007:190). Değişkenler arasındaki ilişkinin 

düzeyi, korelasyon katsayısının 0-0,29 arasında olması ilişkinin zayıf ya da düşük; 0,30-0,64 arasında 

olması durumunda orta, 0,65-0,84 arasında olması durumunda ise kuvvetli/çok yüksek ilişki olduğunu 

ifade etmektedir (Ural ve Kılıç, 2006:248). 
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2.7.Korelasyon Analizi 

Tablo 5:  Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Estetik Kaçış 

Müşteri 

Yatırım 

Getirisi 

Hizmet 

Mükemmelliği 

Müşteri 

Memnuniyeti 

Estetik 1,00 0,66* 0,40* 0,38* 0,39* 

Kaçış  1,00 0,58* 0,36* 0,30* 

Hizmet Mükemmelliği   1,00 0,48* 0,55* 

Müşteri Yatırım Getirisi    1,00 0,55* 

Müşteri Memnuniyeti     1,00 

*p<0,001 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların algılarına göre deneyimsel değerin tüm boyutları ile 

müşteri memnuniyeti arasında orta yönlü ve pozitif bir ilişki vardır. Tüm boyutların müşteri 

memnuniyeti ile anlamlı bir ilişkisi olmasından dolayı Regresyon modelinde tüm boyutlar 

çalışılmıştır. 

Tablo 6: Müşteri Memnuniyetinin Yordanmasında Deneyimsel Değere İlişkin Çoklu Regresyon 

Analizi 

Değişken B Standart Hata t β F R ΔR
2 

Sabit 1,08 0,17 6,24  

63,527* 0,67 0,44 

Estetik 0,21 0,05 4,14 0,24 

Kaçış 0,15 0,04 3,52 0,22 

Hizmet Mükemmelliği 0,37 0,05 7,01 0,34 

Müşteri Yatırım Getirisi 0,37 0,05 7,64 0,42 

*p<0,001 

Tablo 6’ya göre deneyimsel değer alt boyutlarından oluşan değişken kombinasyonu müşteri 

memnuniyetini önemli derecede yordamaktadır (F(4,319)=63,527, p=0,000). Bu değişken kombinasyonu 

müşteri memnuniyeti varyansının yüzde 44’unu açıklamaktadır. Değişken kombinasyonu değerlerine 

bakıldığında, deneyimsel değerin estetik, kaçış, müşteri yatırım getirisi ve hizmet mükemmelliği 

boyutları bu eşitliğe anlamlı derecede katkı yapmıştır. En fazla katkıyı müşteri yatırım getirisi ve 

hizmet mükemmelliği yaparken, en az katkıyı kaçış boyutu yapmıştır. 
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Deneyimsel değerin müşteri memnuniyetine etkisini belirlemek için yapılan bu çalışmada 

müşterilerin algılarına göre deneyimsel değer boyutları olan estetik, kaçış, müşteri yatırım getirisi ve 

hizmet mükemmelliği ile müşteri memnuniyeti arasında orta yönlü ve pozitif ilişki bulunmuştur. 

Deneyimsel değer alt boyutlarından oluşan değişken kombinasyonunun müşteri memnuniyetini önemli 

derecede yordadığını ve bu değişken kombinasyonu müşteri memnuniyeti varyansının yüzde 44 ‘ünü 

açıkladığı görülmüştür.  

Değişken kombinasyonu değerlerine bakıldığında, deneyimsel değerin estetik, kaçış, müşteri 

yatırım getirisi ve hizmet mükemmelliği boyutları bu eşitliğe anlamlı derecede katkı yapmıştır. En 

fazla katkıyı müşteri yatırım getirisi ve hizmet mükemmelliği yaparken, en az katkıyı kaçış boyutu 

yapmıştır. Yapılan çalışmalar dikkate alındığında Chen vd.(2012) deneyimsel değerin müşteri yatırım 

getirisi ve estetik boyutlarının müşteri memnuniyetini etkilediği, Li ve Cai (2014), estetik ve müşteri 

yatırım getirisi ile müşteri memnuniyeti arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca yapılan 

araştırmalarda genel anlamda deneyimsel değerin müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır (Yuan ve Wu,2008; Yapraklı ve Keser, 2016). 

Boyutlar bazında incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin cevaplarına göre deneyimsel 

değer boyutları içerisinde en yüksek ortalamaya sahip boyutun hizmet mükemmelliği boyutu, en 

düşük ortalamaya sahip boyutun kaçış boyutu olduğu görülmektedir.  Bu sonuca göre kozmetik 

sektörü müşteriler yapılan hizmetlerden memnundur. Bunun yanında kozmetik sektöründe hizmet 

veren işletmelerin müşterilerini günlük hayattan uzaklaştıracak etkinliklere yer vermesi 

memnuniyetlerini artıracağı söylenebilir. 

Araştırmaya katılan müşterilerin cevaplarına göre deneyimsel değer boyutları içerisinde 

aritmetik ortalaması en yüksek olan “Bu kozmetik mağazasında hizmetler tutarlı ve güvenilirdir” 

maddesidir.   Bu maddeyi sırasıyla “Bu kozmetik mağazasında çalışanlar güler yüzlü ve her zaman 

bana yardım etmeye isteklidir” ve “Bu kozmetik mağazasının dekorasyonu çekicidir” maddeleri takip 

etmektedir.  Deneyimsel değer boyutları içerisinde aritmetik ortalaması en düşük olan “Bu kozmetik 

mağazasında alışveriş yapmak beni başka bir dünyadaymışım gibi hissettiriyor” maddesidir.  Bu 

maddeyi takip eden maddeler, “Her şeyi unuttuğum bu kozmetik mağazasında alışveriş yaparken çok 

etkilendim” ve “Bu kozmetik mağazasından alışveriş yapmak zamanımı yönetmek için etkili bir 

yoldur” şeklinde belirlenmiştir.  

Bu konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılar farklı gruplarla karşılaştırmalı 

çalışmalar yapabilir. Bu çalışmalar sonucunda deneyimsel değer konusunda kozmetik mağazalarının 

eksik kaldıkları yönlerini ve yapılabilecek uygulamaları belirlemeleri önerilebilir. 
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İLE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE VE 

HAVACILIK SEKTÖRÜNDEN ETKİLENEN SEKTÖRLERDE 

ORTAYA ÇIKAN BEKLENTİLERE YÖNELİK BİR 

DEĞERLENDİRME 

Öğr. Gör. Armağan MACİT111, Dr. Deniz MACİT 

ÖZET 

Son yıllarda Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemi ile birlikte Türkiye'de havacılık sektörü 

birçok ülkeden daha fazla büyüme göstermiştir. Havacılık sektöründe gerçekleşen büyük yükseliş 

Dünya üzerinde birçok ülkede havalimanı kapasitelerinin yetersiz kalmasına sebep olarak yeni 

havalimanlarının yapılmasını bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmıştır. Kıtaların kesişim noktasında 

bulunan ülkemiz birçok ülke için bir transfer noktası olarak kullanılabilmektedir. Tahmin edilen iç hat, 

dış hat ve transfer uçuş sayıları düşünüldüğünde, ülkemizde havacılık sektörü için mevcut durumdan 

çok daha fazla gelişim potansiyeli olduğu açıkça görünmektedir. Özellikle İstanbul konumu, nüfusu ve 

turizm faaliyetleri ile havacılığın kalbinde yer almaktadır. Mevcut İstanbul Atatürk Havalimanı ve 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarının kapasite problemleri ve geliştirme potansiyellerinin yetersiz 

olması gibi sebeplerle İstanbul Yeni Havalimanı projesi ortaya çıkmıştır. 

İstanbul Yeni Havalimanı projesi ile hem havacılık sektöründe hem de havacılık sektöründen 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen tüm sektörlerde bazı beklentiler ortaya çıkmıştır. Bu çalışma 

ile İstanbul Yeni Havalimanı ile ortaya çıkan tüm beklentilerin neler olduğunun ve bu beklentilerin 

işletmelere olan etkisinin nasıl olacağının sektör bazında ortaya konması amaç olarak belirlenmiştir. 

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 tarihinde ilk fazının hizmete açılması ile ortaya çıkacak 

durumlar ve bu durumların etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Planlanan proje kapsamında İstanbul'un 

Dünya'nın en büyük transfer noktası halini alması yani Türkiye başlangıç ya da bitişli uçuşlar 

haricinde de uçuşların yapılması hedeflenmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi ile Türk hava sahasının 

daha fazla kullanılması, yolcu ve uçuş sayılarının artması, gerçekleşen artışlar sebebi ile istihdamın 

artması, ekonominin canlanması söz konusu olacaktır. Sadece havacılık sektörü ile değil, başta turizm 

sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 

ekonomik faaliyetleri artacaktır. Artan ekonomik faaliyetler ile piyasaların hareketlenmesi, ülkeye 

daha fazla döviz girişinin olması, yabancı ülkelerin yatırım potansiyellerinin artması gibi sonuçlar 

doğacaktır. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak her faaliyet, ülkedeki her sektör bazında olumlu 

sonuçlar verecektir. Çalışmanın sonucunda havacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörün 

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan önemli ve olumlu beklentileri olduğu ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İstanbul Havalimanı, Sektörel Beklentiler, Havacılık Sektörü. 
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AN ASSESSMENT TOWARD THE EXPECTATIONS OF THE SECTORS 

AFFECTED BY THE AVIATION SECTOR AND THE AVIATION SECTOR WITH 

THE ISTANBUL NEW AIRPORT 

ABSTRACT 

 In recent years, Turkey's geopolitical importance of Turkey with his position in the aviation 

sector has shown more growth than many countries. The huge upsurge in the aviation sector has made 

it necessary for new airports to be built as a result of the inadequacy of airport capacities in many 

countries around the world. Our country, located at the intersection of continents, can be used as a 

transfer point for many countries. It is obvious that, considering the estimated number of domestic, 

international and transfer flights, the potential for the aviation sector is much more developed than the 

current situation in our country. Istanbul is at the heart of aviation with its location, population and 

tourism activities. As the capacity problems of the airports and development potentials are insufficient, 

the Istanbul New Airport project has emerged.  

With the Istanbul New Airport project, some expectations have emerged in all sectors that are 

directly or indirectly affected by the aviation sector as well as the aviation sector. The aim of this study 

is to determine what the expectations of Istanbul New Airport are with all the expectations that 

emerged and how these expectations will affect the businesses, respectively. It was tried to determine 

the situations that will arise with the opening of the first phase of Istanbul New Airport on October 29, 

2018 and the effects of these situations. The project, scheduled to take Istanbul's version of the world's 

largest transfer point that the flight is planned at the start or finish outside of Turkey flights. With the 

realization of this situation, the use of Turkish airspace will increase, the number of passengers and 

flights will increase, employment will increase due to the actual increases, the economy will revive. 

Not only the aviation sector, but also the economic activities of the enterprises operating in many 

sectors, especially all the enterprises operating in the tourism sector, will increase. Increasing 

economic activities will result in the mobilization of markets, more foreign exchange entry into the 

country, and increased investment potentials of foreign countries. Every activity that will contribute to 

the country's economy will have positive results on every sector in the country. As a result of the 

work, many sectors, especially the aviation sector, were found to be important and positive 

expectations from Istanbul New Airport. 

Keywords: Istanbul New Airport, Expectations. 
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GİRİŞ 

1980’li yıllar sonrasında ortaya çıkan liberalleşme ile birlikte havacılık sektöründe havayolu 

işletmesi sayısı artış göstermiştir. Sektörde oyuncu sayısının artması ile birlikte rekabet artmış, 

birbirine karşı avantaj elde etmeye çalışan havayolu işletmeleri büyüme çabası içinde olmuş ve 

havacılık hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır (Sarıbaş &Tekiner, 2015:22-23). 

Teknolojinin gelişmesi, hava araçlarının geliştirilmesi ve çeşitlenmesi ile havacılık sektörü en 

hızlı büyüyen sektörlerin başında yer almıştır. Dünya’da bu şekilde büyüyen havacılık, Türkiye’de de 

eş zamanlı olarak yükseliş trendini yakalamıştır (Aksoy& Dursun, 2018: 1063-1064). Gelişen ve 

büyüyen havacılık sektörü beraberinde bir kapasite problemi yaratmaya başlamıştır. Havayolu 

ulaşımının yapılabilmesi için gerekli olan PAT sahaları ve yolcular için gerekli terminal binalarında 

kapasite artımına ve yeni havalimanlarına ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. 

Türkiye’nin kıtaların hava trafiğinin en yoğun olduğu Asya ve Avrupa kıtalarının kesişim 

noktasında olması ve jeopolitik konumunun önemi sebebi ile kısa sürede hava trafiği açısından en 

yoğun ülkeler arasına girmiştir. Özellikle İstanbul konumu itibari ile transit uçuş yapılması açısından 

en uygun destinasyonlardan biridir (Bakırcı, 2012: 342-343). İstanbul’da yaşayan yoğun nüfus ve 

turizm potansiyeli ile birlikte yoğun olarak gerçekleştirilen iç ve dış hat taşımacılığa, transit 

uçuşlarında eklenmesi ile çok yoğun bir hava trafiği oluşmaktadır. 

Havacılık açısından İstanbul’un önemi artarak devam etmiş, bu sebeple biri Anadolu diğeri 

Avrupa yakasında yer alan havalimanları ile uzun yıllardan beri havacılık hizmeti vermeye devam 

etmektedir. Ancak havacılık sektöründe şu ana kadar olan gelişmeler dikkate alınarak oluşturulan 

tahminler gelecekte havacılığın çok daha fazla gelişeceği ve İstanbul’un Dünya’nın transit yolcu 

merkezi haline geleceğidir. Bu durum mevcut olarak bile yetersiz olan İstanbul Atatürk 

Havalimanı’nın gelecekte tamamen yetersiz kalacağını göstermektedir. 

İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarının kapasitelerinin düşük 

ve geliştirilmeleri yönündeki olanaksızlıklardan ötürü ortaya İstanbul Yeni Havalimanı projesi 

çıkmıştır. 

29 Ekim 2018 tarihi itibari ile 5 fazdan oluşan havalimanının ilk fazı hizmete girecektir. Yeni 

havalimanının projesinin yapılmasına karar verilmesi ile birlikte hem havacılık sektöründe hem de 

havacılık sektörü ile ilişkili olan tüm sektörlerde ekonomik beklentiler ortaya çıkmıştır. Yapılacak 

havalimanı ile ekonomik bir hareketlenme olacağı, daha fazla yolcuya hizmet verileceği, İstanbul’un 

bir havacılık merkezi haline geleceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada İstanbul Yeni Havalimanı’nın Havacılık sektöründe ve havacılık sektöründen 

etkilenen diğer sektörlerde ortaya çıkardığı beklentiler alan yazın taraması yapılarak ve sektör 

temsilcilerinin demeçleri dikkate alınarak araştırılmıştır. 
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1. İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 

2012 yılında Bakanlar Kurulunun İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapasitesinin yetersiziliği ve 

mevcut yoğunluğu kaldıramadığı gerekçesi ile İstanbul’a yeni bir havalimanı yapılmasına yönelik 

teklif sunması ile başlayan süreç, aynı yılın ağustos ayında havalimanı için bölge belirlenmesi ile hızlı 

bir şekilde devam etti (www.igairport.com). Türkiye tarihinin en büyük yatırımı olarak adlandırılan 

havalimanının ihalesi 2013 yılında gerçekleştirilerek, Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak 

Girişim Grubu (OGG) tarafından havalimanı yapımı üstlenilmiştir (www.hurriyet.com.tr. ,Erişim 

T.30/09/2018). 

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile 

havalimanının yeri İstanbul Avrupa yakası kara deniz kıyısı Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 

Terkos gölüne yakın Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki 76,5 km2 ‘lik alan olarak belirlenmiştir 

(www.aksam.com.tr.). Temelleri 2014 yılında atılan yeni havalimanı, toplam 4 etaplık inşaatın 

tamamlanması ile 6 pist ve 200 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ile havacılık sektörü için 

önemli bir merkez haline gelecektir. Ancak 29 Ekim 2018 tarihinde ilk etabı tamamlanarak hizmete 

açılacaktır. 

Havalimanında büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun 3,5–4 km uzunluğunda Karadeniz'e 

paralel olan 4 pist ve Karadeniz'e dik uzanan 2 pist olmak üzere toplam 6 pist bulunacak. Bu pistler 

sayesinde F kodlu en büyük yolcu uçakları Airbus A380 ve Boeing 747-800 iniş yapabilecek. 

Yapılması planlanan iki taksirut 3.500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak. Bu 

taksirutların acil pist niteliği bulunacak. Bunlara bağlı küçük taksirutlar da inşa edilecek 

(www.igairport.com, Erişim T.29/09/2018). 

1.1. İstanbul Yeni Havalimanı Yapımı ve İşleticisi 

DHMİ’nin 3 Mayıs 2013’te İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa edilmesi ve işletilmesi ihalesini 

Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu kazanarak, sorumluluğu üstlendi. İhaleyi 

kazanan konsorsiyum, bu amaçla İGA ismini vererek bir şirket kurdu 

(www.igairport.com/hakkımızda).Yeni şirketin amacı İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını 

gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek olarak belirlenmiş oldu. 

Yatırımcılar arasında yer alan şirketlerin her biri İGA’da %20 oranında eşit hisse sahibi,  Hem 

yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi 

farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun, 

havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor. İstanbul Sabiha Gökçen, Priştina, 

Kahire Terminal 2, Bakü Heydar Aliyev, Hawler – Erbil, Duhok ve Ordu-Giresun inşaatında faaliyet 

güsterdikleri havalimanlarıdır. Konsorsiyum üyelerinden Limak Holding’in İstanbul Sabiha Gökçen 

ve Priştina havalimanlarını işletme tecrübesi bulunmaktadır (www.igaairport.com/bizkimiz). 

https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Airbus.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/A380.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Boeing.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Boeing_747.html
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İstanbul Yeni Havalimanı Dünya üzerindeki büyük kargo HUB noktalarından biri haline 

gelmeyi hedeflemektedir. İstanbul Yeni Havalimanı projesi, hava kargo taşımacılığının önem 

kazanmasında ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Kargo antrepo merkezi projenin ilk fazı 

için 1,4 milyon metrekarelik bir alana kurulacak olup, ilerleyen fazlarda inşa edilecek 200.000 

metrekarelik ilave bölgesi ile 1,6 milyon metrekarelik büyüklüğe ulaşacaktır 

(http://www.igairport.com/tr/istanbul-yeni-havalimani/kargo-ve-lojistik-merkezi) 

İstanbul Yeni Havalimanı içerisinde kurulacak Kargo Şehri’nde antrepo, acente binaları, 

gümrük ofisleri ve tüm kargo/lojistik operasyonları bir arada yer alacaktır. Kargo şehri içerisinde 

çalışacak tüm firmaların personellerine ve ayrıca iş amaçlı bu bölgeyi kullanacak kişilerin işlerini 

kolaylaştırmaya yönelik bankacılık hizmetleri, kafe ve restoranlar, kuru temizleme, kuaför, PTT, 

ibadet alanları, veteriner, sağlık merkezi, test laboratuvarları gibi hizmet noktaları bulunacaktır. 

Sirkülasyonun yoğun olduğu tüm destek alanları için planlanmış 456 bin metrekarelik toplam kullanım 

alanında 18 bin büyük ve küçük aracın park edebileceği otoparklar planlanmıştır. Ayrıca yoğun 

saatlerde yolcu ve çalışanların kargo şehrine trafiksiz bir şekilde ulaşması adına alternatif bir giriş yolu 

planlanmıştır. 

İstanbul Yeni Havalimanı projesinin ilk aşamasında devreye girecek Bakım-Onarım Merkezi 

ise, iki paralel pist arasındaki bölgede yer alacak 700.000 metrekarelik bir alan üzerinde kurulacaktır. 

Ülkemizin gelişen iş kollarından biri hâline gelen Uçak Bakım ve Onarım sektörü İstanbul Yeni 

Havalimanı ile birlikte Dünya da bu alanda liderliğe ulaşabilecek imkânlara sahip olacaktır 

(http://www.igairport.com/tr/istanbul-yeni-havalimani/ucak-bakim-hangarlari-bolgesi). 

1.2. İstanbul Yeni Havalimanının Ekonomik Etkisi 

İstanbul yeni havalimanı Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biridir. Bu yatırımın havacılığı 

geliştirmesinin yanında ülke ekonomisine büyük oranda katkısı olacaktır.  
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Eurocontrol’ün senaryoları temelinde havalimanının 2025 yılına kadar yaratacağı ekonomik etki 

aşağıdaki tablodaki gibi öngörülmüştür (İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomik Etki Analizi, 2016:9). 

Ekonomik Etki Küresel Ayrışan Düzenleme Altında 

Büyüme 

İstihdam 225.667 194.295 212.695 

Gelir(Milyon TL) 7.802 6.723 7.357 

Gelir (Milyon Dolar) 4.358 3.756 4.110 

Katma Değer (Milyon 

TL) 

72.802 62.829 68.722 

Katma Değer (Milyon 

Dolar) 

40.671 35.099 38.391 

GSMH %4.89 %4.22 %4.61 

 

Havalimanının en önemli ekonomik göstergelerden olan istihdama 194 bin ile 225 bin arasında 

katkı sağlaması beklenmektedir.62 milyon tl. ile 72 milyon tl. arasında katma değer sağlayacak 

havalimanının GSMH’ya etkisi %4’ün üstünde olacağı tahmin edilmektedir. 

Havalimanının önümüzdeki yıllarda havacılıkta büyük önem kazanacağı, uluslararası arenada 

büyük başarı elde edeceği bu sebeple de uzun vadede ekonomik etkinin katlanarak artacağı 

düşünülmektedir. 

2. İSTANBUL YENİ HAVALİMANIN SEKTÖR ETKİLERİ 

Planlanmaya başlanmasından itibaren herkesin odağında olan İstanbul Yeni Havalimanı, 

havacılık sektörü başta olmak üzere, havacılık sektöründen etkilenen diğer sektörlerde önemli 

beklentiler ortaya çıkarmıştır. Bu beklentiler ağırlıklı olarak ekonomik beklentiler olmasına rağmen, 

sosyal ve sektörlerle alakalı olumlu imaj gibi beklentilerde ortaya çıkmıştır. 

2.1. Havacılık Sektörünün Beklentileri 

İstanbul Yeni Havalimanın yapılma kararının alınmasının temelinde Türkiye’de havacılık 

sektöründe yaşanana büyük gelişmeler yer almaktadır. 

Türkiye havacılıkta uzun yıllar boyunca tecrübe biriktirerek, havacılık alanında Avrupa’nın ve 

dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmuştur.2017 yılında ülkemizde taşınan yolcu sayısı %11 
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artarak 193,3 milyona ulaşmıştır.  Yolcu sayısını bir önceki yıla oranla 20 milyon arttıran Türkiye yine 

kendi rekorunu kırmıştır (Gürsel & Delibaşı, 2013:1-3). 

Havacılığın gelişmesi ile yetersiz kalan havalimanı ve tesis kapasiteleri kısa sürede çağın 

gerekliliklerini yakalayarak havacılığın daha da gelişmesine destek olmuştur. Sektörde birçok 

havayolu işletmesinin var olması ile artan rekabet ile kalite daha da yükselerek uluslararası arenada 

farklı bir konuma sahip olmuştur. Türkiye’den 119 ülkeye ve 296 noktaya uçuş gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemiz dünyada havacılık alanında yolcu sıralamasında ilk sekizin içerisinde, Avrupa’da ise ilk üçün 

içerisinde yer alır hale gelmiştir.  

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyet raporuna göre 29 Ekim 2018’de 90 

milyon yolcu kapasite ile ilk etabı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk yılında 70 milyonun 

üzerinde yolcu ağırlayacağı öngörülmektedir (SHGM, 2017:17-28). Bu durumdan da anlaşılacağı 

üzere, 2018 yılı itibari ile yolcu sayısının daha da artacağı ve ülkemizin havacılık alanında Dünya’da 

da daha üst sıralarda yer alacağı açıktır. 

Açılacak yeni havalimanı ile birlikte artan yolcu ve uçuş sayısı ile ilgili olarak havayolu 

işletmeleri yeni uçak siparişleri vermişlerdir. Havayolu filo kapasitelerinin büyümesi, bu sebeple daha 

çok istihdamın sağlanması, yeni destinasyonlara uçuşlar planlanması, yolcu sayısının artması ile 

gelirlerin artması havacılık açısından en önemli beklentilerdir. 

2.2. Havacılık Sektöründen Etkilenen Sektörlerde Ortaya Çıkan Beklentiler 

Yatırımların ekonomik getirileri sektör bazında büyük önem taşımaktadır. Yatırımın 

gerçekleştiği sektör ile ilişkili olan sektörlerde sosyal ve ekonomik etkiler daha çabuk ortaya 

çıkabilmektedir. 

İstanbul Yeni Havalimanının yapılması ile havacılık sektöründe yaşanması muhtemel 

gelişmelerin, havacılık sektörü ile ilişkili sektörlerde de beklentiler ortaya çıkardığı sektör temsilcileri 

tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Havacılık sektörü ile ilişkili olan sektörler turizm sektörü, 

inşaat sektörü, bilişim sektörü, ulaşım sektörü ve akaryakıt sektörü olarak belirlenebilir. Bunun dışında 

birçok ek hizmet sağlayan bağlantılı sektörler olsa da en büyük ilişki adı geçen sektörlerle 

sağlanmaktadır. 

 Turizm Sektörü 

Tüm ulaşım modların da olduğu gibi hava taşımacılığı da turizm sektörüne hizmet eden 

ulaştırma modlarındandır. Havalimanları sağladıkları ulaşım kolaylığı ile, bulundukları bölgenin 

turizm faaliyetlerine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Bu sebeple havalimanı olan bölgelerde turizm 

yatırımları da artış göstermektedir (Turan & Turan, 2016:1-3). 
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İstanbul Turizm Derneği’nin görüşüne göre; İstanbul Yeni havalimanının bulunduğu bölgede 

turizm yatırımları vakit kaybetmeden başlamış, bu yatırımların 2019 yılında da devam edeceği 

söylenmektedir. Aynı zamanda kullanımı sonlandırılarak bir kongre merkezi haline gelebilecek olan 

Atatürk Havalimanı yine bu çevrede de turizm faaliyetlerinin artacağını göstermektedir.2018 yılı ile % 

80’e yaklaşan doluluk oranlarının 2019 yılı itibari ile daha da yükseleceği de beklentiler arasındadır 

(www.airporthaber.com/türsab). 

Türkiye Seyehat Acentaları Birliği(TÜRSAB)’ın görüşüne göre de; 2019 yılı itibari ile turizmde 

büyümenin çift haneli rakamlara çıkacağı söylenmektedir. 

 İnşaat Sektörü 

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan havalimanının yapımı inşaat sektörünün her 

kolunun faaliyetlerini ekonomik olarak etkilemiştir. Birçok işletme farklı alanlar da havalimanı 

inşaatında görev almıştır. Bu durum ile birlikte havalimanı çevresinde meydana gelen yapılaşma ve 

havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için gerçekleşen inşaatlar sektörün 

canlandığı ile ilgili bir gösterge olarak kabul edilmektedir.2019 yılı ve sonrasında özellikle havalimanı 

ve çevresinde yapılaşmanın devam edeceği inşaat sektörünün beklentisidir (emlakkulisi.com.). 

 Bilişim Sektörü 

Yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı son teknolojik donanımlara sahip olmakla 

birlikte geleceğin teknolojilerine hazırlıklı bir altyapı ile ortaya çıkarılmaktadır. Check-in 

kontaarlarının tasarımından, internet kullanımına, bagaj sistemlerinden, apronda ki ekipmanlara her 

konuda ayrı bir teknolojik altyapı çalışması gerçekleştirilmektedir. Havalimanı işletmesi tarafından 

İGA Bilişim isimli yeni bir işletme kurulmuştur.780 kişilik bir bilişim ekibinden oluşan işletme 

havalimanının güvenlik, altyapı, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi sistemleri ile 

ilgilenecektir. 

Havalimanında ağırlıklı olarak milli tasarım yerli üretim bilişim teknolojileri kullanılacaktır 

(http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/istanbul-yeni-havalimaninin.). 

Yeni havalimanı bilişim sektöründe ekonomik bir hareketlenme oluşturmanın yanında, 

havalimanı için yeni teknolojik fayda sağlayan tasarımları teşvik etme konusunda da önem arz 

etmektedir. Bu sebeple büyük bir teknolojik yatırım olarak yeni havalimanı bilişim sektörünü ileri 

taşıyacak beklentiler oluşturmuştur. Havalimanının açılması ve kullanılması ile birlikte teknolojik 

eksiklikler daha kolay belirlenerek bu yönde bir gelişme sağlanabilecektir. 

 Ulaşım Sektörü 

İstanbul Yeni Havalimanı ulaşım sektörünün havacılık açısından kalbinde yer alacağı gibi, aynı 

zamanda karayolu ulaşımı içinde önem arz etmektedir. Havalimanı büyüklüğü sebebi ve 
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geliştirilebilme potansiyeli sağlanması açısından İstanbul merkezine nispeten uzak bir konuma 

konumlandırılmıştır. Bu sebeple yolcuların havalimanına ulaşımı için alternatif bir ulaşım taşıtı 

kullanılması gerekmektedir. Metro inşaatının devam etmesi ile birlikte yeni havalimanına otobüs, taksi 

ve özel servislerle ulaşım sağlanacaktır (http://www.igairport.com/tr/istanbul-yeni-

havalimani/ulasim.). Havalimanının ilk etabı tamamlanmadan önce ulaşım ihaleleri yapılarak hizmet 

aksaklıklarının olması engellenmiştir. Ulaşım sektörü ihale gerçekleştirmeden büyük bir beklentiye 

girmiştir. Havalimanının diğer etaplarının da tamamlanması ile daha fazla ulaşım bağlantısı 

sağlanacağı ve sektörün kazanç sağlayacağı beklentiler arasındadır.  

 Akaryakıt Sektörü 

Hava araçlarının en önemli ihtiyacı belki de yakıt olarak nitelendirilebilir. İstanbul Yeni 

Havalimanının uçuş kapasitesi ve yoğunluğu düşünüldüğünde çok fazla miktarda yakıt gereksinimi 

ortaya çıkacaktır (https://emlakkulisi.com/3-havalimani-yakit-tuketimini-artiracak.).  

Sadece hava araçları için değil, havalimanı operasyonlarında kullanılan araçlar, havalimanına 

ulaşım için kullanılan araçlar içinde fazla miktarda yakıt gereksinimi olacaktır. Bu durum yakıt 

sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından analiz edilerek gerekli tesis ve donanımlar 

havalimanı ve çevresi için kurulmaya başlanmıştır. Havalimanı, yakıt sektörü açısından ekonomik 

getirisi büyük bir yatırım olacaktır. 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Gelişen, büyüyen havacılık sektörünün gereksinimleri, İstanbul’un jeopolitik konumu sebebi ile 

havacılık açısından potansiyeli ve İstanbul Atatürk Havalimanının kapasite kısıtlamaları sebebi ile 

yapılmasına karar verilen İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımı 

olarak tarihe geçmiştir. Havalimanının yapılma kararının verilmesi ile birlikte hem havacılık 

sektöründe hem de havacılık sektörü ile ilişkili diğer sektörlerde bazı beklentiler ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada alan yazın kısıtlarından dolayı sektör temsilcilerinin demeçleri ile İstanbul Yeni 

Havalimanının sektörde nasıl beklentiler ortaya çıkardığı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

İstanbul Yeni Havalimanı, yatırım ölçeğindeki büyüklük sebebi ile hem havacılık sektöründe hem de 

ilişkili diğer sektörlerde büyük ekonomik beklentiler ortaya çıkarmıştır. Havalimanı henüz 

tamamlanmadan ekonomik etkiler hissedilir hale gelmiştir. Sektörler genelinde yeni işletmelerin 

kurulması, yeni tesis ve yatırımların yapılması, yüksek oranda istihdam yapılması, ihaleler yolu ile 

havalimanı ile ilişkilerin kurulması gibi ekonomik faaliyetler devam etmektedir. İstanbul Yeni 

Havalimanının 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan ilk fazının ardından diğer fazlarından 

tamamlanması ile sektörel baz da ekonomik getirilerin daha da artacağı beklenmektedir. 
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Birçok sektörde oluşan bu olumlu beklentilerin en büyük yansısı tabi ki havacılık sektöründedir. 

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk faz ve yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli diğer fazların hizmete 

açılması ile havacılık alanında yüksek oranda bir büyümenin gerçekleşeceği beklenmektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte finansal farkındalığın 

ve okuryazarlığın önemi hızla artmıştır. Finansal okuryazarlık son yıllarda artan bir vurgu ile ülkelerin 

politika ve stratejilerine yön veren yeni bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Finansal okuryazarlık, 

bir kişinin paranın kullanımı ve yönetimi hakkındaki bilgisiyle değerlendirme yapması ve etkili karar 

vermesidir. Bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru 

yönetebilme yetkinliğine sahip olabilmesi şeklinde tanımlanan finansal okuryazarlık, bireylerin 

finansal konularda bilgi sahibi olarak, doğru finansal davranışlar göstermelerini ve doğru finansal 

kararlar almalarını içermektedir. Finansal okuryazarlığın artmasıyla beraber, hem bireylerin ve 

ailelerin hem de finansal sistemin ve ekonominin fayda görmesi beklenmektedir. Bazı uluslararası 

kurumlar ve ülkeler bu konunun öneminin farkına varmış olup, gerekli çalışmaları yapmakta ve 

desteklemektedir.  

Son yıllarda yapılan çalışmalar birçok ülkedeki tüketicilerin yeterli finansal yapıya ya da 

anlayışa sahip olmadığını göstermektedir. Sermaye piyasalarının istenen gelişmişlik düzeyine 

ulaşabilmesinin yollarından birisi de sermaye piyasaları hakkında farkındalık yaratmak ve tüketicileri 

bilgilendirme yoluyla finans piyasalarına girişin tabana yayılmasını sağlamaktır. Türkiye’deki finansal 

tabana yayılmanın öneminin vurgulanması amacı ile finansal okuryazarlık ve erişim seviyesinin 

ölçümünün sürekliliğinin sağlanması için Türkiye Ekonomi Bankası katkıları ile Boğaziçi 

Üniversitesi, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi’ni geliştirmiştir. Nitel ve nicel yöntemler 

kullanılarak öncelikle Türkiye’deki finansal okuryazarlığın ve erişimin periyodik olarak tespit 

edilmesi ve bu tespitin bir endeks oluşturularak düzenli aralıklarla kamuoyu ile paylaşılması 

amaçlanmıştır. İlki 2013 yılında açıklanan Finansal Okuryazarlık ve Erişim (FOE) Endeksi’nin yeni 

veriler ışığında hazırlanan son raporu 2017 yılına ilişkindir.  

Bu çalışma, ülkemizdeki finansal okuryazarlık ve finansal erişim düzeyinin ortaya konulmasını 

amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde Finansal Okuryazarlık ve Erişim (FOE) Endeksi’nin yeni 

veriler ışığında elde edilen sonuçları değerlendirilmektedir. Çalışmada ülkemizin Finansal 

Okuryazarlık ve Erişim (FOE) Endeksin sonuçlarının detaylandırılmasının yanı sıra tüketicilerin genel 

finansal tutum ve davranışlarına ilişkin bir takım bulgulara da yer verilmektedir. 
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1. FİNANSAL OKURYAZARLIK  ve FİNANSAL ERİŞİM KAVRAMI  

Bir insanın davranış biçimi, örneğin; bir mal ve hizmeti satın almadan önce düşünmek, fatura ve 

benzeri ödemelerini zamanında yapmak, bütçeleme yapabilmek gibi davranışlar kişinin finansal refah 

düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir.  

Toplumun önemli bir kesimine bakıldığında, temel finansal kavramların anlaşılamadığı,  “fon 

kullanımı, döviz kurunun değişim nedeni, tasarrufu bankada tutmanın önemi ve ATM cihazı 

kullanımının bilinmemesi, kredi kartının bilinçli bir biçimde kullanımının bilinmemesi ya da 

kullanmaktan çekinme”  gibi davranışların oldukça yaygın olduğu görülmektedir.  

Finansal okuryazarlık, finansal işlemlerin giderek karmaşık bir hale gelmesi ve kişilerin 

yaşamlarını bundan ayrı sürdürmelerinin neredeyse imkansızlığı nedeniyle, literatürde kişiler için 

geliştirilmesi gereken temel bir yetenek olarak kabul edilmektedir. 

Küreselleşme ve teknolojinin etkisi altında olan finansal piyasaların hızlı bir biçimde büyümesi 

ve finansal ürün yelpazesinin genişlemesi ile daha karmaşık hale gelen finansal işlemlerin anlaşılabilir 

olmasını sağlamak, girişimcilik için gerekli donanımı sunmak üzere toplumun her kesiminin finansal 

okuryazarlık konusunda temel beceri ve yetkinliklerinin arttırılarak ekonomik hayata katılımları için 

gerekli donanımın sunulması önem arz etmektedir. Çünkü finans sektörü istihdam, gelir ve refah gibi 

çıktılarla doğrudan ilgilidir. 

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finansal okuryazarlık düzeyi ölçümleri 

düzenli bir şekilde yapılmakta ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için çeşitli önerilerde 

bulunulmaktadır. Özellikle tasarrufların arttırılmasında ve olası finansal krizlerin etkilerinden 

korunmada finansal okuryazarlık düzeyinin artmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Ancak sürekli 

karmaşıklaşan finansal sistem içerisinde okuryazarlık düzeyini olumsuz etkileyen çok çeşitli finansal 

ürünlerin yer alması, bireylerin tasarruflarını doğru bir şekilde değerlendirme imkanlarını 

zorlaştırmaktadır. Bireylerin tasarrufları artırma, yatırım ve borç yönetimi gibi konularda sağlıklı 

finansal kararlar alabilmeleri için finansal okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi gerekmektedir 

(Kılıç, Ali Ata, Seyrek, 2015:143). Ancak, finans sektörü önemli ve zorunlu bir alan olmasına rağmen, 

kişilerin bu eğitimi almaları konusunda gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. 

OECD finansal okuryazarlık kavramını, bireylerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında  bilgi 

sahibi olması, finansal risk ve fırsatlar hakkında daha bilinçli hale gelmesi, bilinçli seçimler yapması, 

finans konusunda yardım için nereye başvuracağını bilmesi, finansal refahlarını iyileştirmek ve 

korumak için eğitim, danışmanlık yoluyla finansal anlayış düzeylerini geliştirdikleri süreç olarak 

tanımlamaktadır (OECD, 2005).  

Finansal okuryazarlık, bir üreticinin ve tüketicinin parasının kullanımında ve yönetiminde 

bilinçli bir şekilde değerlendirme yapabilmesini ve yatırımlara yön verecek finansal araçların 
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seçiminde etkili ve akılcı kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyini ifade etmektedir Kişilerin, 

finansal okuryazarlık alanında teorik ve teknik bilgi kazanmaları, edinilen bilginin beceri olarak 

uygulamaya geçirilmesi, bilgi ve becerilerin günlük hayatta davranış/tutum olarak dönüştürülmesi ile 

ekonomik hayata katılım oranlarının artırılması mümkün olabilecektir. 

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de işsizlik olup, işsizliği azaltmak ve ortadan kaldırmak, 

verimli istihdamı geliştirmek üzere pek çok politika geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda 

ekonomik alanda herkesin üretime katılımlarının artırılması ve teşvik edilmesi zorunlu bir ihtiyaçtır. 

Finansal okuryazarlığa sahip kişilerin, bu konuda ki bilgi, beceri ve donanımlarının artmasıyla 

ekonomik hayatta istihdam edilmesi ve/veya ticari girişimci olarak aktif rol almalarının kolaylaşacağı 

açıktır. 

Ülkemizde finansal okur yazarlık ile ilgili farkındalık yaratmak üzere önemli ve aktif faaliyet 

gösteren Finansal okuryazarlık ve Erişim Derneği, finansal okuryazarlığı, “Bireylerin gelirlerini, 

birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip 

olabilmesidir” olarak tanımlamıştır(Fo-Der:2018). 

Finansal okur yazarlık kavramı literatürde üç alt kavramdan oluşmaktadır. Bu alt kavramlar, 

Finansal Bilgi, Finansal Davranış ve Finansal Tutumdur (Atkinson, Messy, 2012).  

Bireylerin finansal konularda ki çeşitli kavramları bilmeleri, faiz vb. hesap yapabilmeleri 

finansal bilgi düzeyine işaret ederken,  

Kişilerin kendi bütçe planlamasını yapabilmesi, harcamalarında dikkatli olmaları ve ödemelerini 

zamanında yapabilmeleri, uzun vadeli finansal plan yapabilmeleri finansal davranışa,  

Tüketim, harcama ve tasarruf eğilimleri ise finansal tutuma işaret etmektedir.  

Finansal erişim kavramı ise, kişilerin, finans kuruluşlarına ulaşabilme, finans piyasalarına 

duydukları ilgi ve verilen hizmetlerden faydalanabilmeyi ifade etmektedir. Finansal erişime açık 

ürünler, kredi, mevduat ürünleri, sigorta, yatırım ürünleri olarak sınıflandırılabilir.  
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Genel olarak bakıldığında, finansal tabana yayılımın sınıflandırılması; talep tarafında finansal 

okuryazarlık olarak görülmekte iken, arz tarafında finansal erişim olarak görülmektedir(TEB, 2013).  

 

Kaynak: TEB, 2013, s.2 

2. DÜNYADA FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL ERİŞİM DÜZEYLERİNİN 

ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

OECD tarafından yapılan çeşitli çalışmalarda, dünyadaki gelişmiş ülkeler de dahil olmak 

üzere birçok ülkede finansal okur yazarlık düzeylerinin oldukça düşük olduğu ortaya konulmuş, bu 

konuda bilgi birikimi sağlamak ve ortaya konulan kaynakları paylaşmak üzere 2008 yılında 

Uluslararası Finansal Eğitim Ağı, INFE (International Network on Financial Education) kurulmuştur. 

Hatta 2012 yılında düzenlenen G-20 liderler zirvesinde bu konuda ortak bir strateji oluşturma 

gündeme gelmiştir.  

Finansal okuryazarlık konusunda bilinen eski tanımlardan biri Noctor, Stoney ve Stradling 

tarafından yapılmış olup, kişilerin paralarını yönetirken bilinçli değerlendirmeler yapabilmesi ve etkili 

kararlar alabilmesi olarak tanımlanmıştır(Noctor, Stoney, 1992).  

Finansal okuryazarlık düzeyinin ölçülmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan 

biri, sekiz ülke genelinde finansal bilgileri ölçmeye yönelik olup (Lusardi, Mitchell, 2011), çalışmada 

finansal okuryazarlığın, ülkenin gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın dünya çapında çok düşük olduğu 

sonucuna varılmıştır. Kadınların erkeklere göre,  finansal okuryazarlık konusunda çok daha az bilgi 

düzeyine sahip oldukları da ortaya konulmuştur. Yine aynı çalışmada kişilerin emeklilik planlarını 

yapmaları, tasarrufa yönelmeleri konusunda da finansal okuryazarlık bilgi düzeyinin yüksek olmasının 

önemli olduğu, emeklilik planlamasını doğru yönde etkilediğine işaret etmektedir.  

Yapılan bir diğer çalışmada (İslamlı, Aliyev, 2016:11), yüksek eğitime sahip olan katılımcıların 

finansal olarak daha bilinçli olduğu, yani finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu,  Finansal 

okuryazarlık konusunda yetki sahiplerinin politika belirleyip bu çerçevede strateji ve uygulamalar 

gerçekleştirmesi gerektiği ortaya konulmuştur.   
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Diğer bir araştırma ise OECD-International Network on Financial Education (INFE) tarafından 

yapılmıştır. Bu araştırma 14 ülkeden (Almanya, Arnavutluk, Britanya Virgin Adaları, Çek 

Cumhuriyeti, Ermenistan, Estonya, Güney Afrika, İngiltere, İrlanda, Macarist an, Malezya, Norveç ve 

Peru) farklı altyapılarda ki bireylerin finansal okuryazarlık seviyelerini belirlemeye yöneliktir. 

Araştırma sonuçlarına göre Macaristan hariç tüm ülkelerdeki erkeklerin finansal bilgisi 

kadınlarınkinden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur (Atkinson, Messy, 2012:10). OECD 

tarafından yapılan bu çalışmaya Türkiye dahil edilmemiştir. Ancak Türk Ekonomi Bankası ve 

Boğaziçi Üniversitesi işbirliği yaparak OECD’nin çalışmasından yola çıkıp Finansal Okuryazarlık ve 

Erişim Endeksi geliştirmişlerdir. Bu şekilde Türkiye verileri diğer 14 ülke verileri ile karşılaştırılabilir 

hale gelmiştir. Buna göre diğer 14 ülke ile karşılaştırıldığında finansal bilgi ve finansal davranış 

konularında Türkiye ancak 12. ve 14. sıralarda yer alırken, finansal tutum konusunda 7. sırada yer 

almıştır (TEB: 2015). 

Yapılan bir başka çalışmada (Zia:2012), bireyler arasındaki yüksek enflasyon beklentisinin 

düşük finansal okuryazarlık seviyesi ile bağlantılı olduğu, düşük gelirli ülkelerde finansal okuryazarlık 

seviyesi ile banka hesap sayısı arasında bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.  

Dünyada seçilmiş bazı ülkelerin finansal okuryazarlık düzeyinin ölçümüne yönelik araştırmalar 

yapılmış ve bu araştırma sonuçları aşağıda tablolar halinde sunulmaktadır.  

Tablo 1’ de çeşitli ülkelerde çeşitli ülkelerin gösterdiği bazı finansal davranışlara ilişkin 

yüzdeler gösterilmektedir.  
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Tablo 1: Finansal Davranış Ve Ürün Seçimi Yüzdeleri 

 

Kaynak: Türk Ekonomi Bankası, Finansal Okuryazarlık Raporu, 2015,https://www.teb.com.tr/document/finansal-

okuryazarlik-ve-erisim-endeksi.pdf (Erişim Tarihi: 01.08.2018). 

Tablo 1’ in incelenmesi sonucunda; Malezya’ nın finansal davranış ve ürün seçimi yüzdeleri 

bakımından dikkat çektiği, Ermenistan’ ın tasarruf oranlarının düşük olduğu, ancak borçlanma 

eğilimlerinin de düşük olduğu, Türkiye’ nin kişisel mali durum takibi konusunda zayıf olduğu, tasarruf 

oranlarının da düşük olduğu, uzun vadeli hedef koyma stratejisinin de düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Finansal Bilgi Sorunlarına Verilen Doğru Cevap Oranları 

 

Kaynak: Türk Ekonomi Bankası, Finansal Okuryazarlık Raporu, 2015,https://www.teb.com.tr/document/finansal-

okuryazarlik-ve-erisim-endeksi.pdf (Erişim Tarihi: 01.08.2018). 

Tablo 2 incelendiğinde; Türkiye’nin “basit faiz”, “bileşik faiz”, “paranın zaman değeri” soruları 

dışındaki sorulara doğru yanıt verilme oranının yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3: Finansal Tutuma İlişkin Aşağıdaki İfadelere İtiraz Eden Katılımcıların Yüzdesi 

 

Kaynak: Türk Ekonomi Bankası, Finansal Okuryazarlık Raporu, 2015,https://www.teb.com.tr/document/finansal-

okuryazarlik-ve-erisim-endeksi.pdf (Erişim Tarihi: 01.08.2018). 

Tablo 3’ den görüldüğü üzere finansal okuryazarlık seviyesi gelişmemiş ülkelerde bireylerin 

tasarruf bilinci yerleşmediği gibi tam tersine gereksiz harcama yapma alışkanlıkları da yüksektir.  

3. TÜRKİYE’ DE FİNANSAL OKURYAZARLIK ve FİNANSAL ERİŞİM  DÜZEYİNİN 

ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR  

Sermaye piyasalarının gelişiminde en önemli süreç finans piyasalarına girişin kolaylaştırılması 

ve mümkün olduğunca tabana yayılmasının sağlanmasıdır. Ancak burada önem arz eden bir husus, 

finansal okuryazarlık ve finansal erişim düzeyinin ölçülmesi ve bu konuda ki eksikliklerin giderilmesi,  

farkındalık oluşturmak üzere bilginin paylaşımın sağlanması ve finans piyasalarına girişin 

özendirilmesidir.  

 Finansal okuryazarlık ve finansal erişim düzeylerinin belirlenmesi, ortaya çıkan sonuçların 

paylaşılması ve bu konuda kişilerde farkındalık yaratma konusunda TCMB, BDDK, SPK, TBB, BKM 

ve Üniversiteler tarafından çeşitli araştırmalar yapılmakta ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

5 Haziran 2014 tarihli “Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması 

Stratejisi ve Eylem Planlarıyla İlgili 2014/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” kapsamında bireylerin 

finansal sistemle ilişkisi, “finansal ürün ve hizmetlere erişim”, “finansal eğitim” ve “finansal 

tüketicinin korunması” sacayağına dayandırılmıştır. Gerek bu gibi yasal düzenlemeler, gerek bankalar 

ile kamu kurumu ortaklıkları, gerekse yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde kısmen de olsa 

başlatılan finansal okuryazarlık bilinci gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

SPK tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, İstanbul Takas ve 

Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim 

Kuruluşu işbirliği ile yapılan “2015 Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması” raporuna (SPK, 2015) 

göre,basit matematiksel işlemleri yapanların oranı  2012 yılında % 84'ten 2015’te % 93'e, elinde altın 
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bulunduranların oranı 2012’de % 11,8’den 2015’te % 24,9’a, mevduat hesabı olanların oranı 2012’de 

% 20,4’ten 2015’te % 49,3’e, BES’e dahil olanların oranı 2012’de % 2,2’den 2015’te % 5,4’e 

yükselmiştir. Rapor kapsamında finansal okuryazarlığın eğitim düzeyi, kişi başına düşen gelir düzeyi 

ile doğru orantılı, yaş ile ters orantılı olduğu tespit edilmiştir. Küresel ekonomik gelişmeler, her türlü 

eğitim yaklaşımının istihdam odaklı ve modern ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte yenilikçi ve 

yaratıcı bir şekilde planlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin arttırılmasını gerektirmektedir. 

Ülkemizde kredi kartı kullananların finansal okuryazarlık düzeylerini ölçülmesine yönelik 

yapılan bir çalışmada; kullanıcıların ciddi finansal okuryazarlık sorunları olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada,  özellikle temerrüde düşen ve takibe giren kullanıcıların ciddi bir finansal okuryazarlık 

sorunu olduğu, bu kullanıcıların kredi kartlarının özelliklerini anlamadıkları, kredi kartları ile ne 

zaman ve nasıl borçlanılması gerektiğini bilmedikleri, ödeme hizmetlerinin sağladığı kolaylıklar 

nedeniyle gereksiz alışveriş yapabildikleri ve bu nedenle yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda 

kaldıkları ortaya konulmuştur. Doğru planlanan finansal eğitim programları ile tüketicilerin finansal 

okuryazarlık düzeyleri yükseldiğinde muhtemelen yasal düzenlemelere duyulan ihtiyacın azalacağı, 

tüketicilerin finansal bilgilerini artırıp, doğru finansal davranışlar benimsemeleri ve doğru finansal 

kararlar vermelerinin sağlanması ile sadece bireylerin refahını artırmakla kalmayıp daha istikrarlı 

ekonomilere kavuşmaya yardımcı olacağı belirtilmiştir(Akın, Yıldıran, 2017:67).  

Yapılan bir diğer çalışmada(Özen, Kaya, 2015); müfredatında finans derslerinin yer aldığı 

bölümlerdeki öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin, diğer bölüm öğrencilerinin okuryazarlık 

düzeylerine göre önemli ölçüde yüksek olduğu ortaya konulmuştur.  

Yine yapılan bir başka çalışmada da; Aydın ilindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 

finansal okuryazarlık düzeylerinin istenilen düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Lise 

mezunu ve 65 yaş ve üstü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin finansal eğitim almaları gerektiği 

sonucuna varılmıştır Dağdelen, 2017: 128).  

Ülkemizde son birkaç yıldır Türk Ekonomi Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte 

Türkiye’de Finansal Okuryazarlık ve Erişim (FOE) anketi yapılmaktadır (TEB, 2016).  

Sözü edilen çalışmada, tüketicilerin finansal okuryazarlık skoru 0 ile 100 puan arasında bir 

değer alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu metodolojiye göre Finansal Okuryazarlık skoru 0 olan bir 

tüketici finansal bilgi, tutum ve davranış konularında hiçbir yeterliliğe sahip değilken, skoru 100 olan 

bir tüketici ise bu konularda tam bir yeterlilik sergilemektedir (TEB, 2014). 

2017 yılında yapılan anket sonuçlarının önceki yıllarda yapılan anket sonuçlarıyla kıyaslamalı 

bir biçimde değerlendirilmesi sonucunda (TEB, 2017); bütçeleme ve para yönetimi, kısa ve uzun 

vadeli finansal planlar ve finansal ürün seçimi gibi çeşitli yönleriyle ele alınıp tüketicilerin finansal 
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bilgi, finansal tutum ve finansal davranışları olarak tanımlanabilen Finansal Okuryazarlık düzeyi 

aşağıda ki Tablo 4’ de düzenlenmiştir.  

 Tablo 4: Finansal Okuryazarlık Endeksi 

 

Kaynak:TEB,2017. 

Tablodan da görüldüğü üzere, ülkemizde finansal okuryazarlık endeksinin yıllar itibariyle çok önemli 

bir değişim göstermediği görülmektedir.  

Tüketicilerin Finansal Okuryazarlık Skoru hesaplanırken her bir tüketicinin Finansal Bilgi 

Skoru, Finansal Tutum/Tavır Skoru ve Finansal Davranış Skorunun toplamı kullanılmıştır. Finansal 

Bilgi Skoru bir kişinin bölme, paranın zaman değeri, ödenen faiz, basit faiz, bileşik faiz, risk ve getiri, 

enflasyon gibi temel finansal kavramlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölçmek için 

tasarlanmıştır. 

Finansal Tutum/Tavır Skoru tüketicilerin kısa vadedeki istekleri ile uzun vadeli finansal 

planlarına ilişkin tavır ve tutumlarını ölçümlemektedir.  

Finansal Davranış Skoru, satın almadan önce düşünme, faturaları zamanında ödeme ve 

bütçeleme, ve hedeflere ve ihtiyaçlara ulaşabilmek için tasarruf ve harcama gibi sergilenen olumlu 

davranışlar hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.  

Tablo 5:  Finansal Bilgi, Tutum ve Davranış Skorları 

 

Kaynak: TEB, 2017. 

Tablo 5 incelendiğinde; zaman içerisinde finansal davranış skorunun son iki yıl içinde önemli 

ölçüde değiştiğini söylemek mümkündür.  

Yapılan anketlerin değerlendirilmesi sonucunda; Finansal okuryazarlık seviyesinin demografik 

özelliklere göre finansal okuryazarlık açısından avantajlı grubun genellikle erkek, 25-44 yaş grubu, 

yüksek derecede eğitim, gelir ve sosyo-ekonomik statüye sahip bireylerden ve çoğunlukla 
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ücretli/serbest nitelikli uzmanlar,işyeri sahipleri, yönetici olmayan memur/teknik eleman/uzman, ve 

yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. Buna karşın finansal okuryazarlık bakımından dezavantajlı 

grubun ise genellikle kadın, göreceli olarak düşük eğitim, gelir ve sosyo-ekonomik statüye sahip 

bireylerden ve çoğunlukla işsizler, ev hanımları ve öğrencilerden oluştuğu gözlemlenmektedir. 

Ülkelerde beşeri sermayenin büyüklüğü ve niteliği, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli 

itici güçlerindendir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’te dünyanın en büyük on 

ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşmamız, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların da 

ekonomik hayata katılımı ile mümkün olacaktır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014:3). 

Öğrencilerin finansal okuryazarlık konusundaki bilgi düzeylerine ilişkin yapılan bir araştırma 

kapsamındaki öğrencilerin çoğunluğu (%84,3) aileyi para harcama ve yönetme 

bilgilerinin/becerilerinin kazanıldığı birincil kaynak olarak belirtmesi, ailenin finansal okuryazarlık 

eğitiminde önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, geleceğin anne-babaları olarak 

üniversite öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin geliştirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. 

Finansal okuryazarlık seviyelerinin geliştirilmesiyle yalnızca üniversite öğrencilerinin değil onların 

yetiştirecekleri nesillerin de finansal bilince sahip olmaları sağlanacaktır (Alkaya, Yağlı, 2015:597). 

Sağlık çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmanın bulguları incelendiğinde ise sağlık çalışanlarının orta düzeyde finansal okuryazarlık 

düzeyine sahip olduğunu ve bu konuda eğitim alarak geliştirmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır 

(Altan, Biçer, 2017:496). 

Ülkemizin Finansal Erişim Endeksi’ ne bakıldığında; Finansal Erişim Endeksi’nin 100 puan 

üzerinden değerlendirildiği göz önüne alındığında ortalama endeks skorunun düşük çıkması, sıradan 

tüketicilerin banka hesabı, kredi kartı vs. gibi temel ürünler dışında başka finansal ürün ve 

hizmetlerden yararlanmadığını göstermektedir. 

Tablo 6: Finansal Erişim Endeksi 

 

Kaynak: TEB, 2017. 

Finansal Erişim Endeksinin önceki yıllara göre karşılaştırılması yapıldığında,  finansal 

hizmetlerin tüketiciler tarafından kullanılma oranlarında ciddi bir artış olduğunu söylemek 

mümkündür. Finansal erişim seviyelerinin demografik değişkenlere göre dağılımı incelendiğinde 

yüksek finansal erişime sahip grubun genellikle erkek, 25-44 yaş grubu, şehirde yaşayan, yüksek 
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sosyo-ekonomik statüye sahip bireylerden ve çoğunlukla çalışan emekliler, yönetici olmayan 

memur/teknik eleman/uzmanlar, işyeri sahipleri, ve yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. Diğer 

yandan düşük finansal erişime sahip grubun ise genellikle kadın, kasabada yaşayan, göreceli olarak 

düşük sosyo-ekonomik statüye sahip bireylerden ve çoğunlukla işsizler, ev hanımları ve öğrencilerden 

oluştuğu gözlemlenmektedir (TEB, 2017). 

Finansal okuryazarlık konusunda verilecek eğitimlerle, yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan 

kişilerin finansal yönetim bilgileri arttırılacak ve üreticileri - tüketicileri bilgilendirme yoluyla finans 

piyasalarına girişin tabana yayılması sağlanacaktır. Bunun yanısıra; finansal becerileri geliştirilecek, 

finansal bilgileri günlük hayatta uygulama yetenekleri kazandırılarak bu konuda davranış 

geliştirmeleri sağlanacaktır. Böylelikle sermaye piyasaları ve finansal işlemler hakkında farkındalık 

yaratılacak, girişimcilik yönleri geliştirilen kişilerin elde ettikleri tasarruf ve yatırım aracılığıyla 

ekonomideki istihdama katılım payları arttırılarak ülkenin rekabet gücü ve refah düzeyinin artmasına 

katkı sağlanacaktır.  

4. SONUÇ 

Dünyamızın giderek nüfusu artmasına rağmen, kaynakların kıtlığı nedeniyle her alanda tasarruf 

bilincinin yaygınlaştırılması oldukça önem arzetmektedir. Özellikle tasarruf oranının yeterli düzeyde 

olmadığı ülkemizde tasarruf bilincinin özendirilmesi, tasarrufların arttrılmasıyla ekonomik refah 

düzeyinin yükselmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu her zaman gözönünde tutulmalıdır. 

Öncelikle bireylerin, ailelerin ve toplumun tüm kesiminin finansal bilgi düzeyinin arttırılması ile 

paralarını nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirmek çok önemlidir. 

Finansal okuryazarlık, sağlam finansal kararlar vermek ve sonuçta bireysel mali refahı sağlamak 

için gerekli olan farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve davranışların birleşimidir. Finansal okuryazarlık, 

bireylerin, ailelerin, işletmelerin ve ulusal ekonomilerin finansal sağlık ve istikrarını sağlamada önemli 

bir rol oynamaktadır. 

Türk sermaye piyasasının istenen gelişmişlik düzeyine ulaşması, arz tarafının yanı sıra talep 

tarafının – yani yatırımcı tabanının - da güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bunu sağlamanın 

yollarından biri de sermaye piyasaları hakkında farkındalık yaratılması ve tüketicileri bilgilendirme 

yoluyla finans piyasalarına girişin tabana yayılmasıdır. 

Yapılan çeşitli ampirik çalışmalar, ülkemizde finansal okuryazarlığın düzeyinin düşük olduğunu 

göstermektedir. Bunun nedenleri; finansal okuryazarlığa yönelik özel müfredat çalışması olmaması, 

yeteri kadar eğitimin verilmemiş olması, iyi uygulamaların bilinmemesi nedeniyle finansal erişim 

engelinin varlığı, hükümet politikalarının yeterli olmaması, akademik çalışma ve kaynak yetersizliği 

sebebiyle bu konuda özel eğitim programlarının olmaması, Finansal okuryazarlık alanında hizmet 

veren merkez ve/veya yapının olmaması, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşu sayısının azlığı 
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nedeniyle rehberlik ve yönlendirmenin olmaması, temel finansal eğitimin yetersiz ve mevcut eğitim 

yöntemlerinin geleneksel olması, finansal araçların sürekli değişmesi nedeniyle karmaşık bir alan 

olması, finansal bilginin günlük yaşamda yaygın bir biçimde kullanılamaması ve zor bir 

terminolojisinin bulunması nedenleriyle finansal konuların kolay anlaşılabilir olmaması olarak 

sayılabilir.   

Finansal konuların ağır terminolojik dile sahip olması nedeniyle sade ve basit bir dille ifade 

edilmesi sağlanarak, anlaşılırlığı ve akılda kalıcılığı sağlanarak finansal okuryazarlığın davranış haline 

gelmesi sağlanmalıdır.   

Bireylerin finansal konularda yeterli bilgiye sahip olmamaları sonucunda, sahip oldukları sınırlı 

olanakları dikkatli kullanamayabilecekleri, tasarruf ve dolayısıyla yatırım yapılamaması nedeniyle 

kazançlarını artırma olanaklarına sahip olamayacakları ve devlete olan mali bağımlılıklarının da daha 

fazla olacağı çalışmaların sonuçlarından ortaya çıkmaktadır.  

Yine yapılan çalışmalardan kadınların finansal okuryazarlık konusunda dezavantajlı gruplar 

arasında olduğu, eğitim ile finansal bilgi düzeyinin arttırabileceği ortaya çıkmıştır.  

Finansal okuryazarlık ve finansal erişim olanaklarının arttrılabilmesi için, okullarda finansal 

eğitim programlarının her düzeyde verilmesi, özelikle düşük sosyo-ekonomik statüye sahip kişilere 

yönelik eğitimlerin planlanması hükümet politikası olarak öncelikli konular arasında yer almalıdır.  
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İSLAMİ FİNANS ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE KATILIM 

BANKACILIĞI VE SİGORTACILIĞININ YAPISI 

Doç.Dr. Pınar PEHLİVAN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç.Dr. Hatice YURTSEVER, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi 

GİRİŞ 

İslamî Finans kavramı genel olarak her türlü finansal faaliyet ve işlemlerin İslamî kurallar 

çerçevesinde uygulandığı sistemdir. İslam dinine göre faizin haram kabul edilmesi nedeniyle modern 

finans anlayışına alternatif olarak değerlendirilen İslamî finans son yıllardaki gelişmeler ışığında 

global finans piyasalarında hızla gelişmiştir. Bu bağlamda İslamî finansman yöntemlerinin tümü, faizli 

işlemlerin yasak olması ve İslam dininin iş ahlakının korunması ilkeleri üzerine dayanmaktadır.  

Yenidünya düzeni çerçevesinde yaşanan gelişmeler, uluslararası finansal sisteminin klasik 

yapısı içine İslamî finans sisteminin dâhil edilmesinde büyük ölçüde etkili olmuştur. Ortadoğu ve 

Asya’nın önemli bir kısmında 1980’li yıllarda popüler bir kavram olan İslamî Finans, yaklaşık son 

yirmi yıllık zaman diliminde hızla Avrupa ve Amerika’ya da yayılarak tanınırlığını arttırmıştır. 

Türkiye’de de son zamanlarda katılım bankacılığının öneminin artması ülke ekonomisinde “İslamî 

Finans” kavramının yerleşmesinde etkili olmuştur. 

Finans sektörünün iki temel aktörü olan bankacılık ve sigortacılık sektörü İslami finans 

çerçevesinde değerlendirildiğinde karşımıza katılım bankacılığı ve katılım sigortacılığı çıkmaktadır. 

“İslami bankacılık”, “faizsiz bankacılık” ya da “katılım bankacılığı”; kâr ve/veya zarara katılma 

esasına göre çalışmakta ve risk paylaşımını öngörmektedir. Özellikle son otuz yılda finansal sistemde 

giderek önemli bir yer edinen katılım bankacılığı, faizden uzak durma yönündeki dini hassasiyetler 

nedeniyle, geleneksel bankalara yatırılmayan fonların faizsiz yöntemlerle toplanması ve bu fonların 

fon ihtiyacı olanlara yine faizsiz yöntemlerle kullandırılması amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.  

“Tekafül” olarak da isimlendirilen katılım sigortacılığında ise, ileride sigortalıların 

karşılaşabilecekleri risk unsurlarına yönelik ortak bir fon havuzuna önceden anlaşarak belirli bir katkı 

yapılması ve riskin gerçekleşmesi halinde sözleşme hükümleri dahilinde zararların giderilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Bu çalışma; İslami finans çerçevesinde ülkemizdeki katılım bankacılığı ve katılım 

sigortacılığının sektördeki durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Katılım bankalarının ve sigorta 

şirketlerinin ekonomiye sağladığı katkı; sektördeki mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler 

doğrultusunda ortaya konulmaktadır. Bu amaçla çalışmada, katılım bankalarının ve sigorta 

şirketlerinin çeşitli göstergelerinden yararlanılmış ve 2014-2017 yılına ilişkin verileri kullanılmıştır.  
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1. KATILIM BANKACILIĞI 

Katılım bankacılığı, İslami finans sistemi içerisinde yer alan ve faizsiz bankacılık yapan bir 

yapıyı ifade eder ve her türlü finansal faaliyet ve işlemlerin İslami kurallar çerçevesinde uygulandığı 

sistemdir. İslam dinine göre faizin haram kabul edilmesi nedeniyle, İslami finans modern finans 

anlayışına alternatif olarak kabul edilmiştir. (Serpam, 2013). Bu finansal yapı içinde faaliyet gösteren 

bankalar farklı bir adla isimlendirilmesine rağmen, bu bankaların klasik bankalardan işlevsel olarak 

pek fazla farkı yoktur. Ama tasarrufları toplamak ve bu tasarrufları yatırıma aktarmak işlevini farklı 

modellerle yerine getirirler (Yanpar,2014;125). Katılım bankacılığı, İslami hukuk  sistemine paralel 

olarak düzenlenmiş, çalışma ilkelerini başta Kur’an ve Sünnet olmak üzere İslami kaynaklara 

dayandıran bir finans alt sistemidir. İslami bankalar, faizsiz çalışması ve risk paylaşımı getirmesi 

sebebiyle geleneksel bankalardan ayrılır (Parlakkaya ve Çürük,2011;398).  

Kur’an ve Sünnette “riba” kelimesiyle ifade edilen faiz, İslami finans etiği ve İslam hukukunda 

temel yasaklardan biridir. Ekonomideki tüm işlem ve sözleşmeler, faiz unsuru olmadan 

gerçekleştirilmelidir (Iqbal,2006;3). İslamiyet kesin ve keskin bir dille faizi yasaklarken, ticareti 

serbest bırakmıştır (Aktepe, 2012;22-23). Katılım bankaları işte bu dini nedenlere dayalı olarak ortaya 

çıkan ve kâr-zarar esasına göre çalışan, bankacılık fonksiyonlarını İslami kurallara göre yerine getiren 

bankalardır. Katılım bankaları, faizin İslam dinine göre yasak olması nedeniyle, fonlarını klasik 

bankalara yatırmak istemeyen halkın elindeki fonları İslami prensipler çerçevesinde ekonomiye dahil 

ederek, kalkınmayı sağlayacak yatırımlara dönüştürülmesi işlevini yerine getiren kuruluşlardır.   

Katılım bankalarının varlık nedeni ve altın kuralı “faizsizlik prensibi”dir. Faizsizlik 

prensibinin özü de; fon toplarken kâr ve zarara katılma esasına göre fon kabul etmek ve müşteriye 

“sabit bir getiri” taahhüt etmemek, fon kullandırırken nakit kredi vermeyip, müşterinin ihtiyaç 

duyduğu malı satıcıdan peşin alıp, kendisine vadeli satmak veya iş sahibiyle proje bazında ortaklık 

oluşturmaktır (Albaraka, 2015;9).Katılım bankacılığı; karşılığında faiz almak istemediği için, 

tasarruflarını bankalara yatırmayıp, altın, döviz ya da gayrimenkul şeklinde değerlendiren tasarruf 

sahiplerinin tasarruflarının üretim sürecine sokulması amacıyla kâr-zarar ortaklığı anlayışıyla 

faaliyette bulunan kuruluşlar şeklinde de tanımlanabilir (Takan, 2001;16). 

Türkiye’de anonim şirket şeklinde faaliyette bulunan bu bankaların uyguladıkları modelde; 

bankacılık, ticari ortaklık (kâra ve zarara ortaklık), sigorta, takas (barter), finansal kiralama (leasing), 

factoring ve bazı finansman yöntemleri bir arada ve aynı çatı altında toplanmaktadır. Katılım 

bankalarının hayata geçirdiği bu model, kendine özgü bir model olarak kabul edilmektedir (Özulucan 

ve Deran, 2009;87). 

Sonuç olarak, katılım bankaları alternatif finansman hizmetleri sunan, finansal sektörde 

faaliyette bulunan, reel ekonomiyi finanse eden, ve bankacılık hizmetleri sunan kuruluşlardır. Temel 

bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, tasarruf sahiplerinden cari hesap ve kâr-zarar ortaklığı hesapları 
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yoluyla topladıkları fonları, faizsiz finansman ilkelerine göre reel sektöre aktararak, oluşan kâr veya 

zararı tasarruf sahipleriyle paylaşmaktadırlar (Tunç, 2000;13). Günümüzde katılım bankaları daha çok 

perakende bankacılık yapmaktadır (Kalaycı, 2013;60). 

1.1. Katılım Bankacılığının Ortaya Çıkma Nedenleri 

Katılım bankacılığı başlangıçta Körfez sermayesinin yurda çekilmesi amacını ön planda tutsa 

da, daha sonra faize sıcak bakmayan kesimin elindeki atıl fonların ekonomiye kazandırılması amacının 

ön plana çıktığı görülmektedir (Önal, 2000: 16). Katılım bankacılığı temelde İslami bankacılık 

kavramıyla açıklanmaktadır. İslamiyette yasaklanan faiz, İslam ülkelerinde alternatif bir bankacılık 

sistemi arayışını zorunlu kılmıştır. Bu faizsiz sistemi ortaya çıkaran nedenler dini, ekonomik ve sosya l 

nedenler olmak üzere üç noktada ele alınmaktadır (Baykara, 2012; 17). 

Katılım bankalarının Türkiye’de kurulmasına yol açan nedenler ise şöyledir: 

i)Türkiye’nin de parçası olduğu İslami coğrafyada faizsiz bankacılık modelinin 

yaygınlaşmasıyla İslam ülkelerinin bu bankalar yoluyla transfer ettiği yabancı sermayeden 

faydalanmak, 

ii)Faizin “haram” olduğunu kabul eden ve tasarruflarını yastık altında ya da başka alanlarda 

tutan tasarruf sahiplerini mali sistemle buluşturmak, 

iii)Faizsiz bankacılığın anavatanı Arap ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek 

(Kalaycı, 2013; 61). 

1.2. Katılım Bankalarının Fon Toplama ve Fon Kullandırma Yöntemleri 

Geleneksel bankacılığa paralel olmak üzere katılım bankalarının da en önemli işlevi, halktan fon 

toplayıp bu fonları üretime aktarmaktır. Geleneksel bankacılıkta bu işlem faiz esasına dayanırken, 

katılım bankalarında faiz ilişkilerine yer verilmemekte, hem fon toplarken hem de bu fonları 

üreticilere kullandırırken faiz yerine borçlu-alacaklı ilişkisi ön plana çıkmaktadır. Katılım bankasının 

fon sahipleriyle ve üreticilerle olan ilişkilerinde birbirlerinin ortağı olması söz konusudur.  

Katılım bankaları fon toplarken iki yöntemden faydalanır: Cari hesaplar; geleneksel bankacılık 

uygulamasına benzeyen basit bir emanet hesabıdır. Ancak hesap sahibine faiz ya da benzeri bir kâr 

payı ödemesi söz konusu değildir (Atlaş, 2008;19-23). Özel cari hesaplardan, otomatik ödeme talimatı 

verme, kredi kartı ödeme, çek senet ödeme, kredi kartı ödeme, fatura, aidat, vergi, harç gibi çeşitli 

ödeme işlemleri ve EFT ve havale gibi para transfer işlemleri yapılabilmektedir (Dağ, 2011;22). 

Katılma hesapları ise, bir yatırım ortaklığı hesabıdır ve mevduat bankalarındaki vadeli mevduat 

hesabına benzetilmektedir. Katılım bankalarına yatırılan fonların üreticilerce kullanılmasının 

sonucunda oluşan kâr ve zarara katılma hakkı veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş 

herhangi bir getiri ödenmeyen ve hatta anaparanın aynen geri ödenmesini dahi garanti etmeyen 
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hesaplardır. Bu sözleşmeler genellikle belirli bir oranda kâr paylaşımını içeren mudaraba (kâr 

ortaklığı) sözleşmeleridir. Bu hesapların getiri oranlarının büyüklüğü yatırımın büyüklüğüne bağlıdır 

ve kâr oranı projenin bitiminde belli olmaktadır. Bu yüzden bankalar tarafından açıklanan kâr payı 

oranları bir önceki ayın göstergeleridir. Proje sonunda getirinin oranı net olarak belli olmadığından 

proje çok kazanırsa getirisi büyük olacaktır. (Baykara, 2012;32). 

Katılım bankaları tarafından fon kullandırıldığında müşteriye doğrudan nakit bir ödeme 

yapılmamaktadır. Ödeme, kredi müşterisinin işletme için ihtiyaç duyduğu malı satan firmaya fatura 

karşılığında yapılmaktadır. Daha sonra üzerine kâr payı eklenerek müşteri borçlandırılır ve müşteriden 

taksitler halinde tahsil edilir. Bu bakımdan katılım bankaları; kurumsal finansman desteği, kâr/zarar 

ortaklığı, finansal kiralama (leasing) ve mal karşılığı vesaikin finansmanı gibi fon kullandırma 

yöntemlerinden yararlanırlar. (Özsoy, 2011).  

Katılım bankaları müşterilerine fon kullandırırken genellikle mudaraba, murabaha, muşaraka ve 

icara gibi yöntemlerden yararlanırlar. Mudaraba, bir tarafın emek, bilgi ve tecrübe, diğer tarafın 

(faizsiz banka) ise sermayesini ortaya koyarak yürüttükleri bir faaliyet türüdür (Akgüç, 1992;143). 

Tasarruf sahibine belirli projelere yatırım yapma imkânı sunan ve hisse senedi çıkararak finansman 

sağlayan bir yöntemdir. Murabaha, katılım bankasının, müşteri için bir malı satıcıdan alarak, üzerine 

bir kâr payı (komisyon) eklemek suretiyle müşterisine satması şeklinde uyguladığı bir yöntemdir. 

Muşaraka da kâr ve zarar paylaşımına dayanır, mudarabadan farklı olarak hem yatırımcı, hem de 

girişimci projeye ortak bir sermaye sağlamakta, her iki taraf kâra ve zarara ortak olmaktadır. İcarada 

ise, banka müşterisi için bir varlık satın almakta, üzerine kâr payı koyarak müşteriye kiralamaktadır. 

Kiralanan varlıkla ilgili risk ve sorumluluk bankanın üzerinde kalmaktadır. Murabahadan farkı ise, 

bankanın müşterisine malı satmak yerine kiralamasıdır (Parklakkaya ve Çürük, 2011; 398-399). 

1.3. Dünyada ve Türkiye’de Katılım Bankacığının Gelişme Seyri 

1969 yılındaki İslam Konferansına katılan ülkeler arasında İslam Kalkınma Bankası ve İslam 

Bankaları Birliği kurulduktan sonra faizsiz bankacılıkla ilgili gelişmeler görülmeye başlamıştır. Ancak 

yine de 1963-1966 yılları arasında Mısır’ın bir kasabasında Ahmet en-Neccar tarafından kurulan 

faizsiz banka modeli, bu alandaki ilk deneme olarak kabul edilebilir (TKBB, 2012; 83).  Ardından 

1971 yılında Mısır’da devlet desteğiyle kurulan “Nasr Sosyal Bankası” ilk faizsiz ticari banka 

örneğidir. 1974 yılında Cidde’de kurulup 1975 yılında faaliyete geçen ve halen faaliyetini sürdüren 

“İslam Kalkınma Bankası”nın ardından kurulmaya başlayan İslami bankaların sayısı tüm dünyada 

giderek artmaktadır.   

Malezya İslami bankacılık konusunda önde gelen ülkelerden biridir. Klasik bankacılıkla birlikte 

gelişen faizsiz bankacılık 2012 yılında sektörün %20’sine ulaşmıştır. Toplam İslami finans 

varlıklarının yaklaşık %40’ının bulunduğu İran’da, bankacılık sektörü İslami finans kurallarına göre 

yapılandırılmıştır. Dünyada en büyük on İslami bankadan yedisi İran’dadır (Serpam, 2013;9). Bugün 
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dünya üzerinde 100’den fazla faizsiz sistemde çalışan banka bulunmaktadır. Bu bankaların bulunduğu 

ülkelere örnek olarak İsviçre, Lüksemburg, Danimarka, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri, 

Malezya, Hong Kong, Bahreyn, Sudan, Kuveyt, İngiltere, Kazakistan, Pakistan, Rusya, Bangladeş, 

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya gibi ülkeler sayılabilir. Bununla beraber 

Afganistan, Irak, Suriye, Yemen ve Libya gibi Müslüman olup da faizsiz bankaya sahip olmayan 

ülkeler de bulunmaktadır (Parlakkaya ve Çürük,2011;10; TKBB,2012; 85-86, TKBB, 2013, 37). 

1983 yılında yasal altyapısı oluşturulan katılım bankaları, Türkiye’de kapalı ekonomiden dışa 

açık serbest bir piyasa ekonomisine geçişin yaşandığı 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır (Özcan ve 

Hazıroğlu, 2000;9, Albaraka, 2015;8-9). Ülkemizde ilk kez İslami prensiplere göre bankacılık faaliyeti 

yapılmasına 16.12.1983 tarihinde “özel finans kurumu” adı altında izin verilmiştir. Türkiye’de 1985 

yılında kurulan Albaraka Türk Finans Kurumu A.Ş. ve Faisal Finans Kurumu A.Ş. İslami esaslara 

göre kurulmuş ilk bankalardır (Aras ve Öztürk, 2011, 169-170).  Ardından 1989 yılında Kuveyt Türk 

Evkaf Finans Kurumu A.Ş., 1991 yılında Anadolu Finans Kurumu A.Ş., 1995 yılında İhlas Finans 

Kurumu A.Ş. ve 1996 yılında da Asya Finans Kurumu A.Ş. kurulmuştur.112 (Özsoy, 2011; 22-23).    

Özel finans kurumlarının 1999 yılında 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına alınmasına 

karar verilmiştir. 01.11.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile isimleri 

“katılım bankası” olarak değiştirilmiş ve Türk mali sisteminin bir tamamlayıcısı olarak kabul 

edilmişlerdir. Günümüzde faaliyet gösteren beş katılım bankasındaki hesaplar Tasarruf Mevduat 

Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınmış ve bundan sonra hızlı bir şekilde büyümeye 

başlamışlardır (TKBB, 2012; 88; Serpam, 2013; 7). Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 5 katılım bankası 

faaliyet göstermektedir. Bunlar; Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıf 

Katılım bankalarıdır. 

2. KATILIM SİGORTACILIĞI (TEKAFÜL) 

Karşılıklı güven ve dayanışma gibi anlamlara gelen tekafül, İslami sigortacılığı ifade etmek için 

kullanılan ve yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır. İslami sigorta, “belirli rizikolara 

maruz şahısların bu rizikoların gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak zararların telafisi üzerine 

anlaşmalarıdır”şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlaşma bağlamında katılımcılar bir araya gelerek 

belirli bir meblağ para toplar ve katılımcıların arasından biri herhangi bir zarara uğradığında bu fon 

tarafından tazmin edilir. (Aslan, 2015: 98). Toplanan bu fonların İslami usullere uygun yatırım 

araçlarına yönlendirilmeleri gerekmektedir (Khan, 2003: 177).  

Tekafül; müşterek risk paylaşımı, karşılıklı sorumluluk, karşılıklı koruma ve üyeler arasında 

dayanışma gibi ilkelere dayanmaktadır (Yanpar, 2014: 258-259). Bu temel ilkeler tekafülü geleneksel 

sigortacılıktan ayıran en önemli özellikler arasında olmakla birlikte, her iki sistemin birbirinden 

                                                           
112

 İhlas Finans 2001 krizi sırasında iflas etmiş ve kapatılmıştır.  
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ayrılan başka yönleri de bulunmaktadır. Geleneksel sigortacılık, tekafülden şirketin fonlar üzerindeki 

hakları, sözleşme yapısı, toplanan fonların değerlendirilmesi, risklerin üstlenilmesi gibi açılardan da 

farklıklar göstermektedir. Tekafül sisteminde katılımcıların gönüllülüğü esastır. Bu nedenle toplanan 

katkılar prim değil, “teberru” yani bağış olarak nitelendirilmektedir. Katılımcılardan toplanan bu 

katkıların sahipliği tamamen katılımcılara aittir ve bu fonların yatırıma yönlendirilen kısımlarının 

İslami usullere uygun finansal araçlara yönlendirilmesi gerekmektedir (Jamaldeen, 2012: 299). 

Ülkemizde katılım bankalarının gelişmesi, faizsiz sigortacılık piyasasına giriş için iyi bir fırsat 

oluşturmuştur. Kamu bankalarının da İslami finans sektörüne girmesi, faizsiz finans sektörünün önünü 

açmada önemli bir dönemeç olmuştur. Türkiye’de katılım sigortacılığı sistemini uygulayan şirketlerin, 

katılım bankalarının yan kuruluşları oldukları bilinmektedir. Bu şirketler bir yandan elementer 

branşlarda sigortacılık hizmeti verirken, diğer yandan hayat ve emeklilik branşlarında da topladıkları 

fonları İslami usullere uygun olarak değerlendirirler. 

Türkiye’de tekafül sigortacılığı faaliyetinde bulunan katılım sigorta şirketleri, topladıkları fonların 

büyük bir bölümünü katılım bankalarındaki hesaplarda değerlendirmektedirler. Bu açıdan 

bakıldığında, katılım sigortacılığın gelişmesinin, katılım bankacılığı ile bağlantılı olduğunu ileri 

sürmek mümkündür. Özellikle Türkiye’de son zamanlarda İslami finans enstrümanlarının çeşitlenmesi 

ve katılım bankacılığının da gelişmesiyle katılım sigorta şirketlerinin yatırım alternatifleri de artmıştır.  

Türkiye’nin İslami finans ve katılım sektörü için büyük potansiyele sahip bir piyasa olduğu 

yönünde ortak görüş bulunmaktadır. Bu durum faizsiz sigortacılık açısından Türkiye’nin önemli bir 

sektör olacağına işaret etmektedir. Türkiye’de faizsiz sigorta şirketlerinin sektörde ortak iş 

yapabilecekleri ortamların oluşturulması, katılım sigorta şirketlerinin teknolojik altyapısının ve insan 

kaynağı kalitesinin artırılması, katılım sigortacılığı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kamunu bu konuya 

güçlü bir şekilde destek olması bu sistemin çekiciliğini artıracaktır (Sezal, 2017: 1166-1167).  

3. YÖNTEM 

Çalışmada 2014-2017 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının ve 

sigorta şirketlerinin sektör içerisindeki payı ve önemi araştırılmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak katılım 

bankacılığının, mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarından oluşan geleneksel bankacılık sektörü 

içindeki payı, genel kabul görmüş büyükler yardımıyla incelenmiştir. Daha sonra da katılım 

sigortacılığının sektördeki mevcut durumu, sektöre kazandırdıkları ve gelişim seyri incelenmiş, katılım 

sigortacılığının sektördeki önemi temel büyüklükler aracılığıyla analiz edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan değişkenler ve göstergeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
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Tablo 1: Analizinde Kullanılan Finansal Büyüklükler ve Oranlar 

Katılım Bankacılığı Katılım Sigortacılığı 

Aktif Büyüklüğü Prim Üretimi 

Özkaynak Büyüklüğü Pazar Payları 

Toplanan Fonlar Satış Kanalları 

Kullandırılan Fonlar Teminat Adedi 

Net Kâr Sigortalı adedi 

Personel Sayısı  

Şube Sayısı  

Net Kâr/Toplam Aktifler (Aktif Kârlılığı)  

Net Kâr/Özkaynaklar (Özkaynak Kârlılığı)  

Sermaye Yeterlilik Rasyosu  

 

Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği 

(TKBB) ve Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) web sayfasından derlenmiştir. Analizde yıllık  toplam 

veriler dikkate alınmıştır.  

4. BULGULAR 

4.1. Katılım Bankacılığına İlişkin Bulgular 

Türk bankacılık sektöründe 2014-2017 yılları arasında faaliyet gösteren banka sayıları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

  



421 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Tablo 2: Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Banka Sayıları 

Bankalar 2014 2015 2016 2017 

Mevduat Bankaları 34 34 34 34 

    -Kamusal Sermayeli 3 3 3 3 

    -Özel Sermayeli 11 9 9 9 

    -Yabancı Sermayeli 19 21 21 21 

TMSF’ye Devredilen Bankalar 1 1 1 1 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 13 13 13 

Katılım Bankaları 4 4 5 5 

Toplam 48 51 52 52 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:23.09.2018)  

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; 2014 yılından itibaren banka sayılarında çok önemli bir 

değişiklik yaşanmamıştır. Benzer bir seyir katılım bankaları için de göze çarpmaktadır. Katılım 

bankaları dahil toplam banka sayısı 2014 yılında 48 iken, 2017 yılında 52’ye çıkmıştır. Son dönemde 

5 adet katılım bankası faaliyet göstermektedir. 

Tablo 3:.Katılım Bankalarının Özet Finansal Verileri 2014-2017 (Bin TL) 

Yıllar Aktif 

Toplamı 

Özkaynaklar Toplanan 

Fonlar 

Kullandırılan 

Fonlar 

Net Kar Şube 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

2014 104.229.203 9.673.036 66.787.545 68.165.276 143.839 990 16.280 

2015 112.368.240 9.527.691 71.902.563 73.113.584 996.638 880 13.617 

2016 132.776.850 11.495.710 84.792.436 84.359.135 1.105.507 959 14.465 

2017 159.993.357 13.644.821 107.310.745 106.795.750 1.583.478 1.032 15.029 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

Katılım bankalarının ilgili döneme ilişkin finansal verileri Tablo 3’te verilmektedir. Buna 

göre, ilgili dönemde katılım bankalarının aktif toplamı, özkaynaklar, toplanan ve kullandırılan fonlar 

ve net kârda önemli ölçüde artışlar olduğu göze çarpmaktadır. Benzer şekilde şube ve personel sayısı 

da artma eğilimi göstermiştir.  

  

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Tablo 4: Mevduat, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Özet Finansal Verileri 2014-2017  

(Bin TL) 

Yıl Aktif Toplamı Özkaynaklar Toplanan 

Fonlar 

Kullandırılan 

Fonlar 

Net Kar Şube 

Sayı 

Personel 

Sayısı 

2014 1.888.308.478 222.331.543 1.057.637.524 1.209.686.009 24.466.169 11.223 200.886 

2015 2.235.994.713 251.613.646 1.250.697.536 1.448.467.334 25.644.295 11.193 201.205 

2016 2.595.347.984 288.788.998 1.462.843.620 1.704.762.209 36.423.822 10.781 196.699 

2017 3.095.039.170 345.030.883 1.713.185.375 2.059.740.916 47.083.488 10.550 193.504 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam verilerini içeren Tablo 4’e bakıldığında tüm 

finansal büyüklüklerin artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak şube ve personel sayısında 

diğer göstergelerin aksine düşüş olduğu göze çarpmaktadır. İlgili dönemde katılım bankalarının tüm 

bankacılık sektörü içerisindeki yerini inceleyebilmek için kullanılan finansal büyüklükler katılım 

bankaları için ve katılım bankalarının da dahil olduğu tüm sektör için ayrı ayrı verilmiş ve tüm sektör 

içindeki payları değerlendirilmektedir. Ayrıca çeşitli finansal oranlar kullanılarak katılım bankaları ile 

mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının dahil olduğu banka grubu karşılaştırmalı bir biçimde 

aşağıda analiz edilmektedir. 

4.1.1. Aktif Büyüklüğü: Katılım bankalarının aktiflerinin tüm bankacılık sektörü içindeki 

durumunu analiz edebilmek amacıyla Tablo 5 düzenlenmiştir. Buna göre, 2014 yılında tüm sektör 

içinde aktif payı % 5,23 olan katılım bankalarının 2017 yılındaki aktif payı %4,92’ye gerilemiştir. Bu 

durum katılım bankalarının aktif yapısının bankacılık sektöründeki küçüldüğünün bir göstergesidir. 

Tablo 5: Aktif Yapısı (Bin TL) 

Yıllar Katılım Bankaları Tüm Sektör Payı (%) 

2014 104.229.203 1.992.537.681 5,23 

2015 112.368.240 2.348.362.953 4,78 

2016 132.776.850 2.728.124.834 4,87 

2017 159.993.357 3.255.032.527 4,92 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

  

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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4.1.2. Özkaynak Büyüklüğü: Özkaynak büyüklüğü açısından katılım bankalarının tüm 

bankacılık sektörü içindeki payı Tablo 6’da verilmektedir. Buna göre, katılım bankalarının 

özkaynaklarının tüm sektör içindeki payının 2014 yılından itibaren düşmeye başladığı, 2017 yılında 

sektörün ancak %3,80 olduğu görülmektedir. 

Tablo 6.Özkaynak Yapısı (Bin TL)  

Yıllar Katılım Bankaları Tüm Sektör Payı (%) 

2014 9.673.036 232.004.579 4,17 

2015 9.527.691 261.141.337 3,65 

2016 11.495.710 300.284.708 3,83 

2017 13.644.821 358.675.704 3,80 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

4.1.3. Toplanan Fonlar: Katılım bankalarının topladığı fonlar ile mevduat bankalarının 

topladığı mevduat dikkate alınarak hazırlanan Tablo 7, toplanan fonlar açısından katılım bankalarının 

tüm bankacılık sektörü içindeki payının 2014 yılından itibaren önemli bir gelişme göstermediği, 2017 

yılında sektörün %5,90’ını oluşturduğu görülmektedir.  

Tablo 7: Toplanan Fonların Yapısı (Bin TL) 

Yıllar Katılım Bankaları Tüm Sektör Payı (%) 

2014 66.787.545 1.124.425.069 5,94 

2015 71.902.563 1.322.600.099 5,44 

2016 84.792.436 1.547.636.056 5,48 

2017 107.310.745 1.820.496.120 5,90 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

4.1.4. Kullandırılan Fonlar: Kullandırılan fonlar (krediler) açısından katılım bankalarının 

tüm bankacılık sektörü içindeki payı Tablo 8’de görülmektedir. Katılım bankalarının kullandırılan 

fonlar açısından tüm sektör içindeki payının 2006 yılından itibaren dalgalı bir seyir izlediği 

söylenebilir. Ancak 2014 yılında Türkiye’de kullandırılan toplam fonların %5,33’ü katılım bankaları 

tarafından kullandırılırken, bu oran 2017 yılında %4,93’e düşmüştür.   
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Tablo 8: Kullandırılan Fonların Yapısı (Bin TL) 

Yıllar Katılım Bankaları Tüm Sektör Payı (%) 

2014 68.165.276 1.277.851.285 5,33 

2015 73.113.584 1.521.580.918 4,80 

2016 84.359.135 1.789.121.344 4,72 

2017 106.795.750 2.166.536.666 4,93 

               Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

4.1.5. Net Kâr: 2014-2017 yılları arasında elde edilen net kârın değerlendirilmesi için Tablo 

9’dan yararlanılabilir. Tabloda göze çarpan ilk husus, katılım bankalarının 2014 yılında net kârının 

oldukça düşük düzeyde olduğudur. Bu duruma Bank Asya Katılım A.Ş.’nin zararının yol açtığı 

söylenebilir. Bu durum, katılım bankalarının sektördeki payının 2014 yılında % 0,58 olarak 

gerçekleşmesine sebep olmuştur. Net kâr açısından katılım bankalarının sektördeki payı 2017 yılında 

% 3,25’e yükselmiştir. 

Tablo 9: Net Kâr Yapısı (Bin TL) 

Yıllar Katılım Bankaları Tüm Sektör Payı (%) 

2014 143.839 24.610.008 0,58 

2015 996.638 26.640.933 3,74 

2016 1.105.507 37.529.329 2,95 

2017 1.583.478 48.666.966 3,25 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

4.6. Personel ve Şube Sayıları: Katılım bankalarının ve tüm sektörün personel ve şube 

sayıları Tablo 10’da verilmektedir. İlgili dönemde geleneksel bankaların şube sayısı azalmış, katılım 

bankalarının şube sayısı ise artmıştır. Buna rağmen katılım bankalarının şube sayısı açısından 

sektördeki payı önce azalmış, sonra artmış olsa da, 2014 yılında % 8,10 olan oran, 2017 yılında % 

8,91’e çıkmıştır. Personel sayısı açısından da benzer bir durum göze çarpmakta, hem katılım hem de 

geleneksel bankaların personel sayılarının azaldığı görülmektedir. Personel sayısı açısından katılım 

bankalarının tüm sektör içerisindeki payı 2014 yılında % 7,50’den 2017 yılında % 7,20’ye düşmüştür. 

Yani, 2017 yılında bankacılık sektöründe çalışanların %7,20’si katılım bankalarında istihdam 

edilmektedir. 
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Tablo 10: Katılım Bankalarının Personel ve Şube Sayılarının Sektördeki Payı 

Yıllar Şube Sayısı Personel Sayısı 

Katılım 

Bankaları 

Tüm Sektör Payı 

(%) 

Katılım 

Bankaları 

Tüm Sektör Payı  

(%) 

2014 990 12.213 8,10 16.280 217.166 7,50 

2015 880 12.073 7.29 13.617 214.822 6,34 

2016 959 11.740 8,17 14.465 211.164 6,85 

2017 1.032 11.582 8,91 15.029 208.533 7,20 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

4.1.7. Kârlılık Oranları: Tablo 11, aktif kârlılığı (Net Kâr/Aktif Toplamı) ile özkaynak 

kârlılığını (Net Kâr/ Özkaynaklar) yıllar itibariyle göstermektedir. Katılım bankalarının aktif 

kârlılıkları 2014-2017 yıllarında artış göstererek 0,14’ten 0,99’a çıkmıştır. Mevduat, kalkınma ve 

yatırım bankalarından oluşan geleneksel bankalarda ise aktif karlılığı 2014’te 1,39’dan 2017’de 1,65’e 

yükselmiştir. Karşılaştırma yapıldığında ise, geleneksel bankaların aktif kârlılığının katılım 

bankalarından yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Özkaynak kârlılıklarında da benzer bir gelişme 

gözlenmekte olup, bu oran her iki banka grubu için de artmış olsa da mevduat, kalkınma ve yatırım 

bankalarının özkaynak kârlılığı katılım bankalarına göre daha iyi durumdadır.  

Tablo 11: Kârlılık Oranlarının Karşılaştırılması 

Yıllar Net Kâr / Toplam Aktifler Net Kâr / Özkaynaklar 

Katılım Bankaları Mevduat, Kalkınma ve 

Yatırım Bank. 

Katılım Bankaları Mevduat, Kalkınma ve 

Yatırım Bank. 

2014 0,14 1,39 1,49 12,01 

2015 0,87 1,24 10,46 10,82 

2016 0,83 1,51 9,62 13,48 

2017 0,99 1,65 11,60 14,86 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 
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4.1.8. Sermaye Yeterlilik Rasyosu: Genel olarak bankaların özkaynakları ile kredi, piyasa ve 

operasyonel risklerini karşılama gücünü gösteren Sermaye Yeterlilik Rasyosu’na ilişkin veriler Tablo 

12’de verilmiştir. Katılım bankalarının sermeye yeterlilik rasyoları, 2015 ve 2016 yıllarında mevduat, 

kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarının üzerinde iken, 2014 ve 2017 

yıllarında altında kaldığı gözlenmektedir. 

Tablo 12: Sermaye Yeterlilik Rasyolarının Karşılaştırılması  

Yıllar Katılım Bankaları Mevduat, Kalkınma ve 

Yatırım Bank. 

2014 15,0 16,4 

2015 22,6 15,6 

2016 17,8 15,5 

2017 13,5 16,8 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:27.06.2018) 

4.2. Katılım Sigortacılığına İlişkin Bulgular 

Türkiye’nin İslami finans ve katılım sektörü için büyük potansiyele sahip bir piyasa olan 

Türkiye’de, son yıllarda faizsiz finans kurumları olan katılım bankacılığı ile birlikte katılım 

sigortacılığı da gelişme göstermiştir.  

Bu bağlamda öncelikle Türkiye’de sigortacılık ve sektörünün ve katılım sigortası şirketlerinin 

prim üretimlerini değerlendirmek gerekmektedir. Tablo 13, hayat branşı, hayat dışı branşlar ve toplam 

bazda sigortacılık sektörü ile katılım sigortacılığı yapan şirketlerin toplam prim üretimlerini ve katılım 

sigortacılığının tüm sektör içindeki payını göstermektedir. 

Tablo 13:Toplam Prim Üretimi (TL) 

 

KATILIM SİGORTACILIĞI SİGORTA SEKTÖRÜ   

Yıllar Hayat Hayat Dışı Toplam Hayat Hayat Dışı Toplam 

Oran 

% 

2014 3.373.073    380.348.970    383.722.042    

3.254.724.60

3 

22.522.126.66

5 

25.776.851.26

9 1,49 

2015 

17.052.56

5    516.015.579    533.068.144    

3.731.046.84

0 

27.042.728.89

6 

30.773.775.73

6 1,73 

2016 

26.329.45

2    

1.019.253.58

4    

1.045.583.03

6    

5.010.912.72

7 

35.180.461.81

5 

40.191.374.54

2 2,60 

2017 

46.622.99

8    

1.269.181.62

7    

1.315.804.62

6    

6.813.072.05

9 

39.368.744.63

4 

46.181.816.69

3 2,85 

Kaynak: www.tsb.org.tr (Erişim Tarihi:27.09.2018) 

http://www.tbb.org.tr/
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Tablo 13 değerlendirildiğinde, 2014 yılında sigorta sektöründe 3,2 milyar TL hayat branşında, 

22,5 milyar TL hayat dışı branşlarda olmak üzere toplam 25,7 milyar TL2lik prim üretimi 

gerçekleşmiştir. Aynı yıl katılım sigortacılığında ise 3,3 milyon TL hayat branşında, 380,3 milyon TL 

de hayat dışı branşlarda olmak üzere toplam 383,7 TL’lik prim üretimi yapılmış ve sektörün ancak 

yaklaşık % 1,49’u oranında prim üretimi katılım sigortacılığı yapan şirketler tarafından 

gerçekleştirilebilmiştir. 2017 yılında tüm sektördeki 46,1 milyar TL’lik prim üretimine karşın, katılım 

sigortacılığı yapan şirketlerin prim üretimi 1,3 milyar TL’ye kadar ulaşabilmiştir.  

Katılım (tekafül) sigortacılığı yapan şirketlerin prim üretimleri yıllar itibariyle hem hayat 

branşında, hem de hayat dışı branşlarda artış göstermiştir. Buna paralel olarak katılım sigortacılığının 

tüm sigorta sektörü içindeki payı, 2014 yılında 1,49 iken, 2015 yılında 1,73’e, 2016 yılında 2,60’a ve 

nihayet 2017 yılında da 2,85’e yükselmiştir. Bu durum katılım sigortacılığının önümüzdeki 

dönemlerde de artış eğilimi göstereceğinin işaretidir.   

Aşağıda Tablo 14’de katılım sigortacılığının 2014-2017 yıllarına ait pazar payları, sigorta 

branşları bazında gösterilmektedir. Buna göre, inceleme dönemi boyunca katılım sigortacılığı yapan 

şirketler tarafından “raylı araçlar”, “su araçları sorumluluk”, “kredi” ve “destek” sigorta branşlarında 

prim üretimi yapılamamıştır. Ancak incelenen dört yılda da hemen hemen en fazla prim üretiminin 

yapıldığı branş, “kara araçları sorumluluk sigortası” ile “trafik sigortası” olmuştur.  

Tablo 14: Katılım Sigortacılığı Pazar Payları (Toplam Üretim TL) 

Branş / Yıllar  2014 2015 2016 2017 

Kaza 37.516.732 29.852.484 103.023.199 127.229.681 

Hastalık-Sağlık 15.120.556 11.878.689 150.431 214.875 

Kara Araçları 90.422.063 118.755.697 159.479.320 207.818.284 

-Kasko 90.422.063 118.755.697 159.479.320 207.818.284 

Raylı Araçlar 0 0 0 0 

Hava Araçları 0 50.099 8.217 211 

Su Araçları 22.208 0 0 0 

Nakliyat 1.326.638 2.201.774 3.559.991 5.182.742 

Yangın ve Doğal Afetler 47.243.313 61.602.662 74.315.814 101.938.472 

Genel Zararlar 24.786.995 17.445.213 57.549.405 73.052.816 

Kara Araçları Sorumluluk 153.290.830 262.322.990 597.394.036 731.751.260 

-Trafik 127.616.720 197.014.393 545.296.314 708.630.719 

Hava Araçları Sorumluluk  0 39.952 73.959 117.709 

Su Araçları Sorumluluk 0 0 0 0 

Genel Sorumluluk 3.169.365 4.689.574 5.736.568 7.804.327 

Kredi 0 0 0 0 

Kefalet  927.048 952.594 986.998 1.326.916 

Finansal Kayıplar 47.718 66.538 70.442 185.293 

Hukuksal Koruma 6.475.504 6.342.193 16.933.447 12.609.736 

Hayat Dışı Toplam 380.348.970 516.200.460 1.019.281.828 1.269.232.324 

Hayat Toplam 3.373.073 17.052.565 26.329.452 46.622.998 

Genel Toplam 383.722.042 533.253.025 1.045.611.280 1.315.855.322 

Kaynak: www.tsb.org.tr (Erişim Tarihi:27.09.2018) 

http://www.tsb.org.tr/
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Katılım bankacılığında satış kanallarını gösteren Tablo 15’e göre ilgili dönem boyunca en 

fazla satışın acenteler kanalıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. 2017 yılında diğer yıllara benzer şekilde 

acenteler kanalıyla elde edilen prim, toplam primin yaklaşık %80’i civarındadır.  

Tablo 15: Satış Kanalı Bazında Primler (TL) 

Yıllar Merkez Acente Banka Broker Diğer Toplam 

2014 4.590.772 302.168.385 71.940.875 4.688.301 333.710 383.722.042 

2015 4.646.611 430.774.748 93.220.008 3.771.068 840.590 533.253.025 

2016 3.462.718 913.035.608 123.419.917 4.547.431 1.145.607 1.045.611.280 

2017 2.785.149 1.062.452.250 192.220.236 8.119.185 50.278.501 1.315.855.322 

Kaynak: www.tsb.org.tr (Erişim Tarihi:27.09.2018) 

Katılım sigortacılığında teminat ve sigortalı adetleri Tablo 16’dan incelendiğinde, ilgili 

dönemde artış yaşandığı görülmektedir. Faizsiz sigortacılık yöntemlerini kullanan şirketlerin teminat 

adedi 3,4 milyondan 5,2 milyona, sigortalı adedi ise 791 binden 1 milyon adede kadar artmıştır. 

Önümüzdeki dönemlerde de paralel bir şekilde hem teminat hem de sigortalı adedinde artış olacağı 

beklenmektedir. 

Tablo 16: Teminat Adedi 

 

Katılım Sigortacılığı Tüm Sektör Oran 

(%) 
Yıllar Hayat Hayat Dışı Toplam Hayat Hayat Dışı Toplam 

2014 8.587 3.434.351 3.442.938 27.425.550 99.279.778 126.705.328 2,71 

2015 35.223 3.635.446 3.670.669 30.419.310 97.553.646 127.972.955 2,86 

2016 46.221 4.367.355 4.413.576 31.631.729 102.809.200 134.470.928 3,28 

2017 58.120 5.162.520 5.220.640 33.612.850 119.066.477 152.679.327 3,42 

    Kaynak: www.tsb.org.tr (Erişim Tarihi:27.09.2018) 

Tablo 17: Sigortalı Adedi 

 

Katılım Sigortacılığı Tüm Sektör Oran 

(%) 
Yıllar Hayat Hayat Dışı Toplam Hayat Hayat Dışı Toplam 

2014 8.425 782.655 791.080 22.310.194 22.613.480 44.923.673 2,33 

2015 36.320 724.914 761.234 24.827.917 20.298.600 45.126.517 1,68 

2016 42.523 976.340 1.018.863 24.066.633 22.303.507 46.370.140 2,20 

2017 94.033 959.832 1.053.865 26.998.699 23.911.271 50.909.970 2,07 

Kaynak: www.tsb.org.tr (Erişim Tarihi:27.09.2018) 

http://www.tsb.org.tr/
http://www.tsb.org.tr/
http://www.tsb.org.tr/
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5. SONUÇ 

Amacı; kendine özgü yöntem ve ilkelere göre topladığı fonların ticaretini yine aynı ilkelere 

göre yapmak olan faizsiz finans sistemindeki işlemler, bankacılık ve sigortacılık işlemleri olarak 

birbirini tamamlar. Küresel olarak bakıldığında; faizsiz finans sisteminde son yıllarda görülen 

gelişmeler, sektörün geleneksel bankacılık ve sigortacılıktan daha hızlı büyüdüğünü göstermektedir. 

Katılım bankacılığının gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan ve gelişme gösteren katılım 

sigortacılığı, İslami esaslara göre çalışan ve temeli ortaklık, yardımlaşma ve faizsizlik esası olan bir 

sistemdir. Bu çalışmanın amacı; faizsiz ürünlere artan ilgiyle birlikte gelişme gösteren faizsiz (katılım) 

bankacılığın ve sigortacılığın ülkemizdeki gelişimi ortaya koymaktır. 

Çalışmada; 2014-2017 yılları için katılım bankalarının ve katılım sigorta şirketlerinin yapısı 

ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım 

bankalarının sektör içerisindeki durumu; aktif toplamı, toplanan fonlar, kullandırılan fonlar, özkaynak, 

net kâr, personel ve şube sayısı gibi finansal büyüklükler ve kârlılık oranları, sermaye yeterlilik 

rasyosu gibi oranlar kullanılarak karşılaştırılmalı bir biçimde değerlendirilmektedir. Ayrıca katılım 

sigortacılığının genel yapısı, elde edilen primler, şirketlerin pazar payı ve toplam prim değişimleri 

incelenmiş, katılım sigortacılığının sigortacılık sektörüne katkısı ve sektör içindeki payı prim üretimi 

açısından değerlendirilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, katılım bankacılığının 2014-2017 yılları arasındaki bankacılık 

sektöründeki payının giderek azaldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Katılım bankalarının tüm bankacılık 

sektöründeki payı, aktif büyüklüğü, özkaynak büyüklüğü, toplanan fonlar, kullandırılan fonlar ve 

personel sayısı açısından azalmış, şube sayısı ve net kâr içindeki payı ise artmıştır. Ayrıca katılım 

bankalarının aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve sermaye yeterlilik rasyosu bakımından geleneksel 

bankaların altında olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak katılım bankalarının sektördeki payının ortalama 

%4,5-5 civarında olduğu söylenebilir.   

Katılım sigortacılığının durumu incelendiğinde, prim üretimi açısından sektördeki payı 2014 

yılında %1,49 iken 2017 yılında %2,85’e yükselmiştir. Satış kanalları değerlendirildiğinde en çok 

satışın acenteler kanalıyla yapıldığı ortaya çıkmıştır. Yine katılım sigortacılığının inceleme dönemi 

boyunca teminat sayısı ve sigortalı sayısında önemli artışlar da kaydedilmiştir. Bu durum katılım 

sigortacılığının geleceğe yönelik olarak gelişim gösterecek özelliğe sahip olduğunu ve yıllar itibariyle 

artan oranda sektöre katkı sağlayacağını göstermektedir.  
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ÖZET 

Son yıllarda iktisat, diğer sosyal bilimlerden, özellikle psikoloji alanındaki çalışmalardan elde 

edilen bulgulardan da etkilenmektedir. Psikoloji ve iktisadın karar alma süreçleriyle ilgili 

etkileşimlerinin sonucunda disiplinler arası yeni bir araştırma alanı olan “davranışsal iktisat” meydana 

gelmiştir. İktisat bireylerin ekonomik tercihleri ile ilgilenirken, psikoloji insan davranışları ve bu 

davranışların nedenlerini inceler. Davranışsal iktisat kapsamındaki çalışmalardan elde edilen bulgular, 

insanların sahip oldukları duygulardan dolayı farklı davranış biçimleri sergilediğini ve iktisadi 

aktörlerin homoeconomicus varsayımından ibaret olmadığını göstermiştir. Bu çalışmada davranışsal 

iktisadın, literatürde çoğunlukla göz ardı edilen ekonomi politik kökenleri ele alınmış, iktisadın kurucu 

öğelerinden biri olan Adam Smith’in yazdığı Ahlaki Duygular Kuramı (The Theory of Moral 

Sentiments) eseri temel alınarak iktisadi aktörlerin davranışlarının psikolojik temeli “empati” kavramı 

üzerinden incelenmiştir.  

A. Smith iktisadi/toplumsal olguları incelerken bireylerin fazilet sahibi olmasının önemine 

değinmiştir. 1759’ da yayınlanan ve Smith’in ilk basılı eseri olan Ahlaki Duygular Kuramı adlı ahlak 

felsefesi kitabında, insan davranışlarının toplumda mevcut olan doğal düzenden nasıl etkilendiğini 

incelemiştir. Ahlaki Duygular Kuramı’nda; bireysel davranışın bir başka bireyin üzerindeki etkilerine 

odaklanan Smith, ikinci kitabı olan Ulusların Zenginliği’nde (Wealth of Nations) fayda 

maksimizasyonu güdüsüyle hareket eden bencil bir bireye odaklanmıştır. Literatürde Adam Smith 

Problemi (Das Adam Smith Problem) olarak tanımlanan bu olgu, Smith’in bütüncül teorisine 

davranışsal iktisat perspektifinden yaklaşıldığında farklı bir gerçeklik ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmada, Smith’in ele aldığı farklı birey tipolojilerinin birbirinin ikamesi olarak değil, birbirini 

tamamlayan ve bireysel davranışı belirleyen iki farklı güdü olarak ele alınması gerektiği iddia 

edilmiştir. Smith, hem ahlakın hem de iktisadın zeminini insan duygularında aramakta, rekabet ve 

kişisel çıkar güdülerinin temelinde bile empati kavramı bulunmaktadır. Smith davranışın, doğrudan 

tutkuların kontrolü altında olduğunu vurgularken, tutkuların güdülediği davranışları 

denetleyebileceğini savunur. Bunu, bireyin başka birinin çerçevesinden kendi davranışlarını 

yorumlayarak yapacağının altını çizmiştir. Dolayısıyla Smith’in kullandığı “tarafsız gözlemci” veya 

“vicdan kavramı” ile anlatmak istediği, bireyin kendi davranışlarını yargılama gücüdür. Bu bağlamda, 
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somut düzlemde bireysel davranışlar kişisel çıkar doğrultusunda şekillenmekte, soyut düzlemde ise 

kişisel çıkarlar duygular tarafından şekillenmektedir. Soyutlama düzeyi arttırıldığındaysa empati 

kavramı üzerinden toplumsal olgular ve bireyin çevresiyle olan etkileşimi, duyguları belirlemektedir.  

Bu çalışmanın amacı literatür taramasına dayalı olarak, davranışsal iktisadın ekonomi politik 

kökenlerini incelemek ve Ahlaki Duygular Kuramı ile Ulusların Zenginliği eserlerinin bireysel 

tercihler ile ilgili kısımlarının davranışsal iktisat perspektifinden yeni bir okumasını yapmaktır. 

Çalışmanın sonucunda, Smith’in literatürde tartışılmaz bir aksiyom olarak ele alınan 

homoeconomicus’un teorisyeni değil, rasyonelliğini empati kavramı üzerinden şekillendiren, 

davranışsal iktisadın temel aldığı gerçekçi ve toplumsal bir varlığın teorisyeni olarak kabul 

edilebileceği iddia edilmiştir. Bu bağlamda Smith’in, kendi hümanizm algısının içine empati 

kavramını dahil ederek toplumsal olguların duyguları, duyguların da bireysel kararları şekillendirdiği 

özgün bir yöntem benimsediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Ahlaki Duygular Kuramı, İktisat Metodolojisi. 

 

THE ORIGINS IN POLITICAL ECONOMY OF BEHAVIORAL ECONOMCS 

THROUGH ADAM SMITH'S THE THEORY OF MORAL SENTIMENTS 

ABSTRACT 

In recent years, economics has also been influenced by findings from other social sciences, 

especially psychology. As a result of the interactions related to psychology and economic decision-

making processes, "behavioral economics" has emerged as a new field of research interdisciplinary. In 

this study, behavioral economics, political economy origins often overlooked in the literature are 

addressed, The Theory of  Moral Sentiments written by Adam Smith, one of the founders of 

economics has been examined through the concept of "empathy" psychologically based on the 

behavior of economic actors. 

The Theory of Moral Sentiments, he has examined how human behavior is affected by the 

natural order that exists in society. In The Theory of Moral Sentiments; focusing on the effects of 

individual behavior on another individual, Smith, in the second book, the Wealth of Nations, was 

focused on a selfish individual who acted with instinct maximization of utility. This phenomenon, 

which is described in the literature as Adam Smith Problem (Das Adam Smith Problem), emerges as a 

different reality when Smith's totalitarian theory is approached from the perspective of behavioral 

economics. In this study, Smith's different individual typologies are considered not as substitutes but 

as complement each other and it has been argued that it should be considered as two different motives 

that determine individual behavior. Smith is seeking human emotions on the grounds of morality and 

economics, even on the basis of competition and self-interest motives. Smith argues that behavior is 
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directly under the control of passions, and it can be control the behaviours that is encouraged by 

passions. It is underlining that the individual does this by interpreting his behavior from the frame of 

someone else. Therefore, it is difficult for the individual to judge his / her own behavior, which he 

wants to explain with the "impartial observer" or "the concept of conscience" that Smith uses. In this 

context, individual behaviors in the concrete plane are shaped in the direction of personal interest, 

whereas in the abstract plane, personal interests are shaped by emotions. When the level of abstraction 

is increased, the social phenomena and the interaction with the individual's environment determine 

emotions through the concept of empathy. 

Based on the literature review, the aim of this study is to examine the political economy roots 

of behavioral economics and to make a new reading from the perspective of behavioral economics of 

the parts associated with the individual preferences of The Theory of Moral Sentiments and the Wealth 

of Nations. As a result of the work, Smith’s not a homoeconomicus theoretician, it is claimed that a 

realistic and social entity based on behavioral economics, which shapes rationality through the concept 

of empathy, can be regarded as the theoretician. In this context, Smith has incorporated the concept of 

empathy into his own perception of humanism, reaching the conclusion the emotions of social events, 

and emotions are shaped by individual decisions and adopted a unique method. 

Keywords: Behavioral Economics, The Theory of Moral Sentiments, Economics Methodology. 

 

GİRİŞ 

Adam Smith’in 1776 yılında yazdığı Ulusların Zenginliği adlı eseri, iktisat biliminde hala 

varlığını koruyan liberal doktrinin temel eserlerinden biridir. Serbest piyasanın erdemlerini ele alırken 

Smith’in kullandığı “görünmez el” metaforu vazgeçilmez bir aksiyom olarak matematiksel biçimiyle 

iktisat modellerinde kullanılmaktadır. Smith’in Ulusların Zenginliği kitabından önce yazdığı Ahlaki 

Duygular Kuramı ise iktisatçılar tarafından görmezden gelinen eserlerin başında gelmektedir113. 

Smith’in bu eserinde kişisel çıkar ve akılcılık yerine ahlakı ve duyguları açıklamalarında ön plana 

alması, iktisadın bilimsel olarak kendini konumlandırdığı pozisyona uymadığı için eksik ve bu 

eksiklik nedeniyle yanlış bir Smith okuması üzerinden geliştirilmiş metaforların matematiksel forma 

bürünmesi neo-klasik iktisadı doğurmuştur. Sen’e (1977: 335) göre modern iktisat terminolojisi, 

sempati kavramını dışsallık olarak görmekte, ahlakı kültür meselesi ile ilişkilendirmektedir. İnsel’ e  

(2000: 9) göre neo-klasik iktisadın iktisat sorunsalıyla ahlâkı birbirinden bütünüyle ayırarak çıkar 

etiğiyle egemen ahlâkî normların açıkça çatışmasını önlediği iddia edilmektedir. Neo-klasik iktisat 

                                                           
113

 İktisada benzer biçimde diğer bilim dallarında da Ahlaki Duygular Kuramı, unutulmuş kitapların 
başında gelmektedir. Kropotkin (2013: 38-39), Ahlaki Duygular Kuramı’nın ahlak duygusunun gerçek 

kökenini dinsel ve mistik unsurlardan arındırdığı için din adamları, felsefeciler ve bilim insanları 

tarafından görmezden gelindiğini ve unutturulmaya çalışıldığını iddia etmektedir.    
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geleneği içinde felsefe, psikoloji ve iktisat arasındaki mesafe açılmış ve bu nedenle iktisadın gerçekliği 

açıklama gücü azalmıştır.    

Rasyonelliğin sınırlı olabileceğini vurgulan Herbert Simon (1955: 101), bireyin karar alma 

aşamasında iradesini sınırlı biçimde kullandığını belirtmiş, psikoloji ve iktisadın beraber 

değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak davranışsal iktisadın öncü çalışmalarından birini yapmıştır. 

Davranışsal iktisat; tüketiciler ve diğer iktisadi ajanlar tarafından karar vermeyi daha doğru bir şekilde 

yansıtmak için, geleneksel iktisadi modellerle duyguları birleştiren bir iktisat alanıdır (OFT,  2010: 5). 

Davranışsal iktisatçıların amacı, bu modelleri insan davranışları çerçevesinde yeniden kurgulamaktır. 

Geleneksel iktisatçılar geçmiş sayısal verilere ilişkin araştırma yaparken, davranışsal iktisatçılar deney 

ve gözleme dayalı analiz yapmaktadırlar (Katona, 1978: 14).  Davranışsal iktisat insan 

davranışlarının arkasındaki psikolojik nedenlerle iktisadi modelleri bağdaştırarak daha sağlıklı 

analizlere ulaşılacağını dolayısıyla etkin iktisadi politikaları ortaya koymayı hedeflemektedir 

(Hatipoğlu, 2012: 3). 

Smith’in perspektifi; psikologlar, nörobilimciler ve davranışsal iktisatçılar tarafından geliştirilen 

teorik çerçeveye oldukça benzemektedir. Aynı zamanda modern davranışsal iktisadın odak noktası 

olan zarardan kaçınma, irade ve adalet gibi olgularla ilgili geniş bir yelpazede tahminler öngörmüştür. 

Adam Smith; tüm bireylerin daha fazla gelir elde etme ve diğer bireyleri domine etme gayretini farklı 

bir açıdan işleyerek, bireylerin kendi çıkarlarını bulacağı adres olarak toplumsal alanı işaret etmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, davranışsal iktisadın ekonomi politik kökenlerini incelemek ve Ahlaki Duygular 

Kuramı eserinin bireysel tercihler ile ilgili kısımlarının davranışsal iktisat perspektifinden yeni bir 

okumasını yapmaktır. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde empati kavramı ve Smith’in ahlak 

felsefesi, ikinci bölümünde adalet, üçüncü bölümünde rasyonellikten sapmaları doğuran etkiler ve son 

bölümündeyse duygular ve akıl ele alınmaktadır. 

1. EMPATİ VE SMİTH’İN AHLAK FELSEFESİ 

Smith’ e göre fiziksel ve duygusal durumlar davranışların zeminini oluşturmaktadır. Fiziksel 

duruma açlık, duygusal duruma korku ve öfke hali örnek olarak verilebilir. Kitabında özellikle 

belirttiği kavramlar sempati ve tutku kavramlarıdır. Bu kavramlar üzerine birey davranışlarının 

şekillendiğini savunmaktadır. Birey ve toplum arasında kurulan bağın temelinde anlayış ve sempati 

olduğunu belirtmiştir. Çünkü birey kendisi için doğru karar alırken, aynı zamanda toplum yararına da 

hizmet edeceğini belirtmektedir (Ashraf  vd., 2005: 131-132).  

Duygudaşlık (empati) Smith tarafından kitap boyunca sempati ile aynı anlamda kullanılmıştır. 

Smith’ e (2018: 67) göre empati için en uygun tanım, başkalarının mutluluğuna değil acılarına karşı 

hissettiğimiz duygudaşlık (acı çeken kişi yerine kendimizi koyarak onun durumunu anlama çabası) 

olarak ifade edilmektedir. Empati tutkuları gözlemleyerek değil o duyguya neden olan olayın 

sonucunda kurulmaktadır. Birey diğer bireyin duygularını değerlendirirken çıkış noktası kendi 
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duygularıdır. Bu nedenle bir durum karşısında kendimizi o kişinin yerine koyduğumuzda ne 

düşüneceğimizin ancak bir tahmin olduğunun altını çizer. Kendi ifadesiyle “Gerçekten sen olsaydım, 

yalnızca koşullarımızı değiş tokuş ederek değil kişiliğimi ve karakterimi de seninkiyle yer 

değiştirdiğimde ne hissederdim bunu düşünürüm. O sebeple hissettiğim kederi senin hesabına 

hissederim kendi hesabıma değil. Sempati bu yüzden bencilce bir şey değildir” (Smith,  2018: 460). 

Smith’e (2018: 165-175) göre empati kavramının ikinci boyutu, kendi davranışımızı 

değerlendirirken kendimizi karşı tarafın yerine koyup kendi durumumuzu onun gözünde 

değerlendirdiğimiz durumda ortaya çıkmaktadır. Birey diğer insanların duygularına ve çıkarımlarına 

saygı duyduğu müddetçe başkaları tarafından davranışı onaylandığında mutlu olurken 

onaylanmadığında mutsuz olmaktadır. 

1.1. Kişisel Çıkar ve Bencillik 

Smith’e (2018: 201-203) göre, “Başkalarının mutluluğu ya da üzüntüsü bizim davranışlarımızla 

şekilleniyorsa kendimize duyduğumuz öz sevgiyi bir kenara bırakıp bir tek kişinin menfaatini 

çoğunluğun menfaatinden ayrıcalıklı tutulmamalıdır. Başkalarının çıkarlarına olan duyarlılığı 

çoğaltmak veya kendi çıkarlarımıza dönük hassasiyeti geri planda tutmak ahlaklı olmanın gereğidir”. 

İnsel (2000: 13) kendi faydası için bir başka kişiye ilgisinin olması ile kendi çıkarını gözetmeden 

ötekiyle ilgilenmek arasındaki ayrımın üzerinde durmaktadır. İktisat kuramının bireysel çıkarla empati 

arasında var olduğu varsayılan mutlak bir zıtlık üzerine inşa edilmiş olması, onun genetiksel 

diyebileceğimiz hatalarından birisidir. Bu zıtlığı aşmak için, bireyi tüm beşeri faaliyetlerin odak 

noktasındaymış gibi görmemek gerektiğini belirtmektedir. Yani, çıkar kavramından sonra içeriğinin 

genişlemesi gereken ikinci kavram; iktisadî faaliyetlerin merkezindeki nesnedir. 

Yiğit’in (2018: 166) yorumuna göre, Ahlaki Duygular Kuramı doğal düzenin insan 

davranışlarına etkisinin üç madde ile dengeleneceğini açıklamaktadır. Bunlardan ilki sempati, ikincisi 

özgürlük ve toplumsal normlar dışına çıkmamak, üçüncüsü de çalışma alışkanlığı ve değişim eğilimi 

olarak sınıflandırılmaktadır. Toplumsal dengenin kurulmasında bu sacayağının birbiriyle olan 

etkileşimine vurgu yapmıştır. Bu denge, bireyin kendi çıkarını elde etmeye çalışırken aynı zamanda 

toplumdaki diğer bireylerin de iyiliğine hizmet ettiğini belirtmektedir. Oysa Smith’e (2018: 36) göre 

insan tabiatının mükemmelliğinin temelinde, başkalarına kendimizden daha çok değer vermemiz, 

bencillik içeren duygularımızı engelleyebilmemiz, iyi niyet içeren duygularımızı ise şımartmamızın 

yattığını iddia etmektedir. Kısaca Smith (2018: 249-50) bireylerin diğer bireylere iyilik yaparak fayda 

elde ettiğini savunmaktadır. Benmerkezci tutkuların toplumsal zarara neden olan hislerin merkezinde 

konumlandığını, davranışı nesneye duyulan tutku ile değil onu oluşturan genel kural çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.  
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1.2. Toplumsallık 

Smith’e (2018: 131-174 ve 457) göre, bireyin toplumsalla olan etkileşimi ahlaki davranış 

normlarını belirlemektedir. İnsan tabiatı gereği topluma sevgi beslediği ve kendisinin bir çıkarı olmasa 

bile toplumsal birlikteliğin toplumun yararına muhafaza edilmesi gerektiğine inanmaktadır. İnsan 

kendi çıkarının toplumun refahına bağlı olduğunun da bilincindedir ve bireysel mutluluğunu toplumsal 

varlık olabilmeyi sürdürebildiği müddetçe koruyabileceğini bilmektedir. Onaylanma ve 

onaylanmamaya karşı duyulan korku insanı yaşadığı topluma uyumlu biri haline getirmektedir. 

1.2.1. Toplumsal Sınıflar 

Smith’e (2018: 78-85 ve 316) göre empatinin sınıfsal bir karakteri vardır. İnsanlar kendilerinden 

aşağı olan insanların acılarını umursamazken kendinden üstün olanların acılarına sempati 

duymaktadırlar. Alt sınıfın trajedilerini sergilemeleri üst sınıfın huzurunu bozduğu için 

onaylanmazken, zenginin zenginliğini göstermesi ise onaylanmaktadır. Aynı zamanda soylularda 

sabır, çalışkanlık, kuvvet ve beyin gücü gibi erdemler olmadığı için devlet işlerindeki önemli 

kademelere alt ve orta sınıftaki kişiler getirilmektedir114.  

Sınıflı toplum yapısının meydana gelmesiyle; her birine sağlanan güç, imtiyazlar ve 

dokunulmazlıkların devlet mekanizmasını ortaya çıkardığı savunulmaktadır. Her bir sınıfın elde ettiği 

bu ayrıcalıkları, başka toplulukların verebileceği zararlardan koruyabilmesi için o sınıfın ya da 

topluluğun istikrarlı olması gerekmektedir. Eğer herhangi bir yardımcı parça olması gereken 

konumdan ya da koşuldan daha aşağı çekilir veya daha yukarı itilirse, yapısı az çok belirli bir değişime 

uğramaktadır. Topluluğun sahip olduğu gücü, imtiyazları ve dokunulmazlıkları azaltmaya ikna etmek 

zor olduğu için taraflı bir tutum ortaya çıkmaktadır. Bu tutum doğru olmasa bile artı yönü,  

değişkenliğin denetim altında tutulmasını sağlamaktadır (Smith, 2018: 335-367)115.  

1.3. Bencillik Rasyonellik ve Görünmez El 

Smith’e (2018: 267-268) göre,  zenginliğin sağladığı tatmin duygusu bayağıdır. Zenginliği elde 

etmek için zahmete katlanmak gerektiği düşünülmektedir. Doğanın dayatması ile oluşan bu duygular 

bir yanılsamaya sebep olmaktadır. Bu yanılsama sayesinde insanlar üretimlerini arttırmaktadırlar. Üst 

sınıflar, çalışan binlerce insanın emeğini kendi arzularını tatmin için kullanmaktadır. Dünya, üzerinde 

yaşayanlar arasında nasıl bölüşülecekse zenginde görünmez bir el sayesinde ve bilmeden her şeyi 

insanlar arasında aynı şekilde bölüştürür ve bunu yaparken toplumun ilerlemesini amaçlamaz. Smith, 

zenginliğin anlamsızlığını vurgularken, piyasa mekanizmasının servetin mutluluk getirdiği biçiminde 

                                                           
114 Smith’in üst sınıfın ahlaki erdemlere sahip olmaması nedeniyle kaynak tahsisinde ortaya çıkan 

çarpıklıklarla ilgili düşüncesi, davranışsal iktisat literatüründe Akerlof ve Shiller (2015) tarafından ele 

alınmıştır.  
115 Smith’in üst sınıfların yarattığı sorunlara rağmen sınıflı toplum yapısının neden muhafaza edilmesi 
gerektiği hakkındaki düşünceleri için bkz. Arrighi (2009: 53-79) ve Smith (2006: 274-78).  
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ifade edilebilen anlamsız bir temelde refah yaratacağını iddia etmektedir116. Afşar ve Özyiğit’e (2017: 

245) göre mübadele güdüsü Smith’te insanın toplumsallaşmasının da temel koşuludur. Çünkü 

zenginliğin oluşmasından, artışına ve hatta uluslararası rekabete değin toplumsal üretimin temel 

belirleyicisi olan işbölümü ve uzmanlaşma bu mübadele güdüsüyle ortaya çıkmaktadır. Böylece 

Smith’in temel tarihsel gelişim tezi olan toplumların avcılık, toplayıcılık, tarım ve ticari toplumlar 

biçimindeki gelişimi, “insan doğasına uyumlu” piyasa ilişkilerinin kurulmasıyla sağlanmaktadır. Diğer 

taraftan devlet ekonomik bir aktör olarak bu ilişkilerin önünün açılmasında gerekli olan yasal ve 

kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için vardır. Böylece piyasa, bir mekanizma olarak doğal 

işleyişini kusursuz biçimde gerçekleştirebilecektir. 

2. ADALET 

Smith’e (2018: 119-129) göre adalet en yüce erdemdir ve toplumun temel direğidir. Dolayısıyla 

toplumda adaletin yok sayılması aslında toplumun varlığını yok etmektir. Smith (2018: 395) adaletin 

kurallarını dilbilgisine benzeterek sadece adalet ilkesine riayet ederek “hatasız” bir toplum yapısının 

kurulabileceğini savunmaktadır. Kahneman ve diğerlerinin (1986: 287-88) elde ettiği sonuçlara göre 

bireylerin iktisadi davranışlarında adalet duygusunun diğer iktisadi (rasyonel) güdülerden çok daha 

önemli olması, Smith’in görüşlerini doğrulamaktadır.    

2.1. Tarafsız Gözlemci 

Göçmen’e (2012: 19) göre Smith’in “tarafsız gözlemci” veya vicdan kavramı onun etik 

kuramına en önemli katkısıdır. Empati kavramı altındaki zıt yönlü hareket, Smith'e (2018: 198-201) 

göre tarafsız izleyici tarafından yönetilmektedir. Birbirlerine zıt olarak konumlanan çıkarlar arasında 

düzgün bir kıyas yapabilmek için önce bakış açısının değişmesi gerekmektedir. Böylelikle uyum ve 

adalet algısı, öz sevgiden kaynaklanan dürtüye karşı davranışları denetleyen bir yargıç misali karşı 

koymaktadır. Bireyin içindeki yargıç her şeyi doğru şekliyle ve doğru boyutlarıyla algılanmasını 

sağlamaktadır. Smith’in (2018: 313-330), tarafsız gözlemcisi bugünkü ile gelecekte erişeceği 

koşulların arasında fark yokmuş gibi davranabilmek için kendisine hâkim olmaya çaba gösterenleri 

onaylar hatta bu kişileri takdir etmektedir. Birey her şeye ve kendine tarafsız gözlemci gözünden 

bakabilirse hiçbir zaman ahlak kurallarına ihtiyacı olmayacaktır. Ashraf ve diğerlerine göre (2005) 

tarafsız gözlemci, toplumsal ilişkilerde farklı kişilerin çatışan ihtiyaçlarını tartarak vicdanın rolünü 

üstlenmektedir.  

3. RASYONELLİKTEN SAPMALARI DOĞURAN ETKİLER  

Yansıtma Etkisi: Kahneman ve Tversky’e (1979: 263-291) göre, bireyin referans olarak 

belirlediği noktadan uzaklaştıkça değişime olan duyarlılığının azalmasını ifade etmektedir. Referans 

                                                           
116
Davranışsal iktisadın bulguları, Smith’in iddiasını doğrulamaktadır. Kahneman ve Deaton’un (2010: 

16490) sonuçlarına göre fakirlik mutsuzluğa neden olmakta, ancak belirli bir gelir seviyesinden sonra 

zenginlikle mutluluk seviyesi arasında bir ilişki gözlenmemektedir.   
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noktasından, pozitif yönde uzaklaştıkça fayda fonksiyonu içbükey, negatif yönde uzaklaştıkça 

dışbükey olmaktadır. Benzer biçimde Smith’e (2018: 63-64) göre insanların sempati duyma eğilimleri 

mutluluk karşısında daha yüksektir. Üzücü bir olayda ise bu durum tersine dönmektedir. Ufak 

sıkıntılara sempati duymazken derin acılar karşısında sempati hissi yükselmektedir.  

Statüko (Mevcut Durum Eğilimi) Yanlılığı: Statükoyu kaybetmenin faydada yarattığı değişim, 

statükonun kazanılması durumuna göre faydada yarattığı değişimden daha büyüktür. Bu duruma 

statüko yanlılığı adı verilir Öğrencilerin sınıfta hep aynı yerde oturma eğilimi buna örnek olarak 

verilebilir. Ancak, süregelen durumun yanlılığı riskli olan hallerde de görülebilir (Thaler ve Sunstein, 

2017: 52). Smith’e (2018: 209) göre fakirlikten şikâyet eden birinin duygularına ortak olmak zordur. 

Dilenci hor görülür ve üzülmek yerine rahatsızlık yaratır. Zengin biri her şeyini kaybederse duyulan 

tek hissiyat üzüntüdür. Bu bağlamda Smith statüko yanlılığını empati kavramı üzerinden 

açıklamaktadır. 

Değişim kişilerin yararına olsa dahi, kayıp durumu söz konusu olduğunda değişim 

istenmemektedir. Kayba karşı olma kişilerde elinde mevcut olanı koruma hissi meydana gelmektedir. 

Çünkü birey kayıp yaşadığı zaman, kazandığı andaki hissettiği sevincin iki misli üzülmektedir. Bu 

durumu Kahneman ve diğerleri (1991: 195) bir deneyle anlatmıştır. Deneyde, üniversite öğrencilerine 

kendi okullarının amblemi olan kahve kupaları verilmiş ve kupa verilmeyenlere de bu kupaları 

incelemeleri söylenmiştir. Sonrasında kupaya sahip olanlara bu kupaları, kupaya sahip olmayanlara 

satmaları, diğerlerine de satın almaları söylenmiştir. Deneyin sonucu; kupa satması gerenler, almak 

isteyenlerin belirlediği fiyatın iki katını istemişlerdir. Yani, insanlar herhangi bir şeyden vazgeçmeleri 

söz konusu olduğunda, aynı nesneyi alırken hissettikleri mutluluğun iki katı kadar üzüntü 

duymaktadırlar. Smith’ in ifadesiyle (2018: 180), “Acı çoğu zaman zıttı olan mutluluktan çok daha 

keskin bir histir.” 

Çerçeveleme: Aynı durumu ifade eden alternatif gösterimler, bireylerin kararlarını 

etkilemektedir117. Smith’e (2018: 200) göre bir insan kendi başına gelen kıymetsiz bir musibete hiç 

görmediği milyonlarca kişinin sonunu getiren bir felaketten daha fazla önem vermektedir. Ancak kişi 

kendi kişisel çıkarı için milyonlarca kişinin canını feda etme fikri karşısında dehşete kapılır ve kabul 

edilemez bulur. Bu nedenle duygular ve ilkeler arasında bir fark ortaya çıkar. Edilgen kalan duygular 

her zaman çıkarcı ve bencilken etkin olan ilkelerimiz cömert ve asildir. Aynı durumu ifade eden 

alternatif gösterimlerde bireylerin farklı kararlar veriyor olmasını Smith, edilgen ve etkin duygular 

ayrımı üzerinden açıklamıştır. Bu nedenle insanlar yüzde doksan beş olasılıkla yaşayacakları (etkin 

duygu) bir ameliyata girmek isterken, yüzde beş olasılıkla ölecekleri (edilgen duygu) bir ameliyata 

girmek istememektedirler.   

Aşırı Güven Yanılgısı ve İyimserlik: Thaler ve Sunstein’in (2017: 49-51) sonuçlarına göre 

insanların yüzde doksan dördü, ortalamanın üstünde olduğunu düşünmektedir. Bu durum aşırı güven 

                                                           
117

 Çerçeveleme ile ilgili geniş bilgi için Strack ve diğerleri (1988) Levin ve diğerleri (1998) 
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olarak tanımlanmaktadır. Aşırı güven nedeniyle bireyler risklerin yoğun olduğu durumlarda bile 

gerçeklikten uzak olan bir iyimserlikte olmaktadırlar. Buna örnek olarak, evliliklerin yüzde 50’si 

ayrılıkla sonuçlanmasına rağmen nikâh töreninde çiftlerin neredeyse tamamı ayrılık olasılığını 

imkânsız görmektedirler. Benzer duruma yeni bir iş girişiminde de rastlanılmaktadır. 

Smith (2018: 376) fazilet sahibi olan insanı “ortalamanın üzerinde ve kimi zaman kendini daha 

aşağı gören, kimi zaman ise durumu abartan” olarak ifade etmektedir. Smith’e (2018: 340) göre aşırı 

güven yanılgısında olan birey, kendi yargısını standart olarak kabul etmekte, kendini en akıllı ve en 

değerli insan olarak görüp, çevresindekilerin onu takip etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

insanların, kibirli ve kendi yargılarının yüceliğinden tereddüt etmedikleri, kendi istekleri dışında hiçbir 

müdahaleyi onaylamadıkları gözlenmektedir.  

4. DUYGULAR (HEURİSTİKLER) ve AKIL  

Smith’ e (2018: 99) göre duygularımız harekete geçmemizi sağlarken, sergilediğimiz eylemin 

erdemli veya hatalı olmasına neden olmaktadır. Bu durum iki farklı ilişki üzerinden 

gerçekleşmektedir. İlki duygu ile nedeni arasındaki ilişki, ikincisi duygunun hedefi ve yaratacağı etki 

ile arasında oluşan bağlantıdan oluşmaktadır. İnsanlar fikir ve hedefleri için değil eylemlerinin 

sonucuna göre yaptırıma uğramaktadırlar. Smith (2018: 228-229) duyguları, hissedildiği sürece hep 

mantıklı ve ölçülü olduğunu vurgulamaktadır. Eylemin son bulmasıyla onu güdüleyen tutku da biter 

ve tarafsız gözlemcinin hislerine adapte olunmaktadır. Başkalarının davranışlarını gözlemleyerek 

bilinçli olmadan neyi yapmanın ya da yapmamanın doğru olduğuna dair davranış kalıpları 

oluşturulabilir. 

Smith’e (2018: 345) göre korku ve öfke, tutkulara karışabilen ya da onlarla bağlantısı olan diğer 

tutkularla birlikte birinci sınıfı oluştururken, rahatlık, keyif, beğenilmeyi sevmek ile birlikte diğer 

bencil hazlar ise ikinci sınıfı oluşturmaktadır. Birincisi; kendi kontrolümüzü yitirmemek adına büyük 

emek sarf etmemizi gerektiren tutkularken, ikincisi de engellenebilen ama hayatın akışı içinde sürekli 

olarak sapmalara neden olabilecek tutkulardır. Smith’in ifadesine (2018: 353) göre kibarlık, sevgi, 

dostluk, saygı gibi naif duygular kapsamında insanları bir araya getiren duyguları toplumda 

çoğaltırken; kişileri birbirinden ayıran, iletişim bağlarına hasar veren öfke, nefret, kıskançlık gibi 

negatif duyguları arttırmak yerine azaltılmalıdır. Smith’e (2018: 462 ve 465) göre söz konusu 

duygular, gerçek ve gerçek olmayanın ayırdını sağlarken, buna paralel olarak doğru ve yanlışın fark 

edilmesine akıl sayesinde ulaşılmaktadır. Arzu ve hazzı birbirinden ayırmak için aklı değil; duygu ve 

hislerin araç olarak kullanıldığının altını çizmektedir. 

4.1. Zamanlararası Seçim  

Zamanlararası seçim, Smith’in ikili süreç modelinin basit bir uygulamasını sunmaktadır. Sanfey 

ve diğerlerine (2006: 114) göre karar alma davranışları otomatik ve kontrollü olmak üzere iki 
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kategoriye ayrılır. Otomatik davranışlar duyguları, kontrollü davranışlar ise rasyonel kararları temsil 

etmektedir. Belirsizlik altında verilen her kararda otomatik süreçler içinde yer alan korku gibi 

duygusal öğeler tetiklenerek, rasyonel karardan sapmaların ortaya çıkmasına neden olur.  

Smith’e (2018: 274-76) göre erdemi onaylarken hissettiğimiz duygu yapılan bir ürünü 

onaylarken hissettiğimiz duyguyla aynı değildir. Onay esnasındaki uygunluk hissi ile işe yararlık hissi 

birbirinden farklıdır. İşlevsel niteliklerden ilki eylemlerimizin uzak sonuçlarını hesap edebilmemizi ve 

ortaya çıkacak avantaj ve dezavantajları anlaşılır kılan mantık ve kavrayıştır. İkincisi ileride elde 

edeceğimiz daha büyük bir hazza ulaşmak ya da daha büyük bir acıdan sakınabilmek için bugünkü 

hazza karşı koymamızı sağlayan kendi üzerimizdeki hâkimiyettir. Bu iki niteliğin birleşmesi ile 

ihtiyatlılık erdemine ulaşılır. On sene sonra elde edilecek bir şeyin hazzı bugün elde olan hazların 

yanında hiçbir şeydir.  Bu hazlar arasındaki dengeyi sağlayan onaylanma duygusudur. Thaler ve 

Shefrin (1981: 392), uzun vadeli (planlamacı) ve kısa vadeli (yapıcı) bakış açısına sahip bir insan (iki 

otonom benliğe sahip olan) üzerinden ikili süreç modelini kurgulayarak, Smith’in bakış açısına benzer 

bir biçimde davranışsal iktisatta zamanlararası seçim konusunu literatüre kazandırmışlardır.  

Smith’e (2018: 54) her nesnenin ilk etapta uyandırdığı etki yanında bir de uzak etkisi vardır. 

Hapishane bir saraya oranla daha işlevseldir. Hapishane düşünüldüğünde ilk etapta yatan mahkûmların 

acıları akla gelir; rahatsızlık duygusu nedeniyle toplumun suçtan korunacağı uzak etkiler akla gelmez. 

Hapishane amacına ne kadar çok hizmet ederse o kadar rahatsız edicidir. Bir sarayın uzak etkisi ise 

toplumu lükse özendirmesidir. Uzak etkisi sakıncalı olsa da saray her zaman kabul edilebilir olandır. 

Davranışsal iktisatta Smith’in bakış açısına uygun olarak karar verme tek bir işlemden oluşan bir süreç 

değildir. Karar verme, uzak ve yakın etkileri değerlendirildiği farklı alt sistemlerin etkileşimi sonucu 

ortaya çıkar. Aynı bilgiye farklı alt sistemlerin zıt tepkiler vermesi nedeniyle rasyonellik dışı davranış 

kalıpları ortaya çıkabilir.  

4.2. Mental Muhasebe  

Kişilerin kendilerini denetleme sistemlerinden biri mental muhasebe de denen iç kontrol 

mekanizmasıdır. Mental muhasebe en çok aile bütçesi yapmak, düzenlemek ve uygulamak için 

kullanılmaktadır. Ayrıca kumarhanelerde de görülmekte, oyuncular kendi paraları ile kumarda 

kazandıkları para arasında mental muhasebe yoluyla ayrım yapmakta, kumar kazançlarıyla daha 

yüksek risk üstlenmektedirler (Thaler ve Johnson, 1990: 643-644). Smith (2018: 295) insanların daha 

önce kategorilere ayırdığı ilişki kalıplarının ve sembollerin karar verirken kullanıldığını iddia ederek 

mental muhasebeyi analizine dâhil etmiştir. Örneğin bir kişinin yaptığı iş neyse onunla uyumlu olması 

(askerlik mesleğine mensup olan birinin disiplinli olması) gerektiği inanışı basit bir mental muhasebe 

örneğidir.  
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4.3. Moda ve Sürü Davranışı 

Thaler ve Sunstein’a (2017: 76) göre sürü davranışı, insanların başkalarının yaptıklarından 

etkilenip diğerlerini takip etmesidir. İnsanların uyum sağlama arzusundan dolayı başkaları tarafından 

etkilenip, dürtüldüğü görülmektedir. Smith, (2018: 283-90) sürü davranışı olgusunu moda kavramı 

üzerinden ele almıştır. Moda, gelenekten farklıdır ve üst sınıfa dâhil olanların davranışları ve giyimleri 

modayı yaratmaktadır. Moda, düzensizliğe bile belli bir ün kazandırabilmektedir. Modaya konu olan 

nesne, insan zihninde o nesneyle ilişkilendirilen bir duyguyu uyarmaktadır. Uyarılan duyguyla nesne 

arasında oluşan bağ, sürü davranışını ortaya çıkarmaktadır. Bu bağ koptuğu anda ise sürü davranışı 

ortadan kalkar. İnsan haricindeki nesneler için ortalamada yer alan geleneksel form kabul gören 

formdur. İnsanda ise güzellik algısı topluma göre belirlenmektedir. Bu nedenle farklı toplumlarda 

farklı ölçütler devreye girmektedir. Smith’in örneğinde Amerika’daki bazı yerli kabilelerin 

çocuklarının kafasını kare biçimine getirmek için kafalarına tahta bağlamaları Avrupalılar için 

barbarca ve irrasyonel bir davranışken, yuvarlak hatlara sahip Avrupalı kadınların bellerini düz hale 

getirmek için aynı işlemi yapmaları normal bir davranış olarak kabul edilmektedir.    

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada Adam Smith’in Ahlaki Duygular Kuramı eseri üzerinden davranışsal iktisadın 

ekonomi politik kökenleri ele alınmış ve Smith’in iktisadi davranışlar üzerinde duyguların rolünü ele 

aldığı gösterilmiştir. Davranışsal iktisat literatüründe bireysel davranışlarda duyguların rolü ve 

rasyonellikten sapmalar ele alınmış olmasına karşın, Smith’te var olan sınıfsal bakış açısının 

olmaması, toplumsal olguların anlaşılmasını güçleştirmektedir. Duyguların sınıfsal karakteri, sınıflı 

toplumlarda sınıf ilişkilerinin yeniden üretilmesinde kritik bir işlevselliğe sahiptir. Smith’in iddia ettiği 

gibi üst sınıfların ahlaki yetilere sahip olmaması, sıklıkla ortaya çıkan iktisadi krizlerde önemli roller 

üstlenmektedir. Bu nedenle toplumsal alandaki en önemli duygu olan ahlakın, iktisadi kararlarda çıkar 

güdüsünden çok daha önemli olan empatinin ve toplumun anlaşılması açısından göz ardı edilmemesi 

gereken toplumsal sınıfların iktisadi analizlere dâhil edilmesi iktisadın bilimselliğini güçlendirecektir.  

İktisat bilimi açısından temel paradigmanın ortaya çıkışı Smith ile başlatılmaktadır. Bu 

çalışmada Smith’in “görünmez el” metaforu üzerinden serbest piyasanın erdemlerini ortaya koyan 

“öncü” iktisatçı olarak ele alınması yerine, görünmez elin ahlaki bir yanılgı olduğunu iddia eden, 

doğru ve yanlışın akılla değil duygularla idrak edilebileceğini savunan Smith imgesinin kurucu bir öğe 

olarak iktisatta yer alması savunulmaktadır.       
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ÖZET 

Bu araştırma, Manisa’daki Çekirdeksiz Kuru Üzüm (ÇKÜ) firmalarının ihracatta 

karşılaştıkları problemleri belirlemek, ihracat kapasitelerini ve rekabetçiliklerini ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Ege İhracatçı Birliklerine kayıtlı 175 ÇKÜ ihracatçısı firma 

yöneticileri oluşturmakta, bu firmaların 13’ü Manisa’da bulunmaktadır. Bu 13 firmadan 11’i ile 

mülakat yapılarak veri toplanmıştır. Literatür taraması sonucu 25 açık uçlu ve çoktan seçmeli soru 

hazırlanmış, bu sorular yapılan mülakatlarda sorulmuştur. Mülakat görüşmelerinde katılımcılar 

(yöneticiler) tarafından kayıt cihazı kullanılmaması yönünde tercih bildirildiğinden, mülakatlar 2 

araştırmacı tarafından önceden hazırlanan soru yönergelerinde kayıt altına alınmıştır. Mülakatlarda 

elde edilen veriler 5 araştırmacı tarafından bir araya gelinerek Odak Grup Görüşmesi şeklinde 

değerlendirmeye tabi tutularak Porter’in Elmas Modeliyle sunulmuştur.   

Elmas Modeli rekabetçilik modelinde faktör koşulları kaliteli ürün, verimli topraklar ve iklim 

koşullarından dolayı avantajlı olduğu saptanmış, talep koşullarında ise ulusal ve uluslararası iş 

döngülerindeki değişikliklerden olumsuz etkilenmeler sebebiyle istenen seviyelerde olmadığı 

belirlenmiştir. Kuru üzüm firmaları, firma stratejisi, sektörün yapısı ve rekabetçilik boyutundan 

incelendiğinde bu sektör içindeki firmaların çoğunun aile işletmesi olması ve ileriye yönelik vizyon 

eksiklikleri, bu konuların geliştirilmesi gereken seviyede olduğunu göstermektedir. İlgili ve 

destekleyici sektörler boyutunda işletmelerin uluslararası rekabette başarılı olmak açısından istenen 

kalitede ürün sunmakta olduklarını göstermektedir. Manisa’daki firmalarla yapılan mülakatlar, 

Sultaniye ÇKÜ isleme ve ihracatı yapan işletmelerin son zamanlarda dikkate değer gelişmeler 

kaydettiği, ancak ihracat potansiyellerini yeterince kullanmadıkları ortaya çıkarılmıştır. Mevcut 

müşterileri elde tutmak ve yeni pazarlara açılmak, ihracatçıları pazardaki rekabetin olumsuz 

etkilerinden koruyabilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Çekirdeksiz kuru üzüm, İhracat, Porter Elmas Modeli, Rekabetçilik.  

  

                                                           
118 Bu çalışma “Manisa’daki Çekirdeksiz Kuru Üzüm İşletmelerinin İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi” 

isimli projeden üretilmiştir.     
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THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIALS OF RAISIN FIRMS IN MANISA 

ABSTRACT 

This study was conducted to explore the problems faced by raisin exporter firms in Manisa and 

to learn these firms’ export capacity and competitiveness. The population of the study includes the 

managers of companies registered in the Aegean Exporters' Associations in İzmir. Most are in the 

Aegean region of the country, there are 175 raisin exporters and 13 of them are in Manisa province. 

Data were gathered through face to face interviews with the managers of 11 operative of these 13 

firms. By reviewing the related literature approximately 25 questions were prepared by the 

researchers, some of which open-ended and multiple-choice questions were also asked. At least two 

researchers went to the firm and interviewed with the managers face to face. No audio or video 

recorder was used during the interviews and the interview content was recorded in the forms prepared 

in advance by the two researchers. After the all interviews were conducted the data were examined by 

the five researchers. The researchers then evaluated the interview data in the form of the focus group 

discussions and presented the results of the competitiveness of raisins exporter firms in Manisa by 

Porter's Diamond Model.  

In the analysis of competitiveness using Porter's Diamond Model, factor conditions were 

determined to be advantageous due to the product quality, fertile land and climate conditions, while 

demand conditions were not at the desired level due to changes in the national / international 

conjuncture. When evaluated in terms of company strategy, industry structure and competitiveness, 

almost all of the companies in the sector are family businesses and because of the lack of forward 

vision, I was conclude that these issues are necessary to be developed. In related and supporting 

sectors, firms have an advantageous position in this regard due to the fact that firms have been 

producing goods at competitive international production and quality in recent years. As a result of 

interviews with the managers of Manisa raisin enterprises, it has been determined that the enterprises 

in the region identified with Sultaniye raisin have made important developments in recent years; 

however, they have some deficiencies in using their export potentials. By trying to protect existing 

markets and finding new markets, exporters are thought to protect against the adverse effects of 

volatility in the market. 

Keywords: Seedless raisin, Export, Porter Diamond Model, Competitiveness. 

GİRİŞ 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm (ÇKÜ) üretiminde lider pozisyonundaki Türkiye yüksek kaliteli ürün, 

coğrafi yakınlık, gümrük birliği ve düşük maliyet avantajlarından dolayı Avrupa’ya önemli miktarda 

kuru üzüm ihracatı gerçekleştirmektedir. Ülkemizin ÇKÜ üretiminin önemli miktarı Manisa’da 

gerçekleştirilip, üretimin %85’i ihraç edilmektedir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017: 9). Türkiye 
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dünya ithalatının %50’sini yapan AB pazarında rekabet gücü kazanmış, buradaki çoğu ülkenin en 

büyük ihracat ortağı olmuştur. Fakat son yıllarda ülkemizden AB ülkelerine yapılan ihracatta 

daralmalar yaşanmış, ÇKÜ fiyatı dünya ortalamasının altında kalmıştır.  ABD, Çin, Şili ve diğer 

ihracatçı ülkeler kuru üzümün kilogramını 2,5 ABD Dolarına ihraç edebilirken, Türkiye bu ülkelerin 

ürününden daha iyi kalitedeki ürününü 1,8 ABD dolarına ihraç edebilmektedir (Yılmazer vd., 2017).  

Kuru üzüm ihracatı yapan işletmelerin hâlihazırda hitap ettiği müşterilere ilaveten pazarlarını 

genişletmesi ve yeni müşteriler elde etmesi rekabetçilik açısından önemlidir. Bu açıdan, ülkemizin ve 

Manisa’nın önemli bir gelir kaynağı olan ÇKÜ ihracatının attırılması için araştırma ve katkı 

sunabilecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, Manisa’daki ÇKÜ firmalarının rekabet 

güçleri Porter’ın Elmas Modeli (1990a) yaklaşımıyla incelenerek, firmaların ihracattaki avantajları ve 

karşılaştıkları problemleri belirlenip, ihracat kapasitelerinin geliştirmeleri açısından çözüm önerileri 

sunabilmek amaçlanmaktadır.  

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Porter Elmas Modeli (1990a), bazı ülkelerin diğer ülkelere göre belli endüstrilerde neden daha 

başarılı olduğu ve rekabet gücü kazanmasındaki belirleyici olan unsurları araştırmaktadır. Model, 

ülkelerin uluslararası rekabetçiliğini belirleyen firma, endüstri ve ülke düzeyindeki değişkenleri 

birlikte dikkate almaktadır (Peng, 2009: 125).  Dünya ticaretinde değişimler, ekonominin 

küreselleşmesi, teknoloji ve bilginin hızlı bir şekilde yayılması ve çokuluslu şirketlerin artmasıyla, 

uluslararası düzeyde rekabetçiliğin belirleyici gücü firma düzeyinden ülke düzeyine evrilmiştir. Porter 

(1990a) ulusların rekabetçiliğini belirleyen dört temel ve iki de ara faktör belirlemiştir. Bunlar 1) 

faktör koşulları, 2) talep koşulları, 3) firma stratejisi, yapı ve rekabet, 4) ilgili ve destekleyici sektörler, 

ile 5) devlet ve 6) şans olarak belirlenmiştir. Her bir faktör bağımsız olarak hareket edebilirken 

birbirleriyle de etkileşim içinde bulunmaktadır.  

Faktör Koşulları: Porter (1990a) faktör yada girdi koşullarını insan kaynakları, doğal kaynaklar, bilgi, 

sermaye ve altyapı grupları olarak belirlemiştir. Faktör koşulları temel ve ileri düzey faktörler olarak 

sınıflandırılabilir. Temel faktörler düz işçilik, hammade, iklim koşulları ve su kaynakları gibi bulunan 

ve üretim aşamasında kullanılması için yatırım gerektirmeyen hususlar iken,  gelişmiş yada ileri düzey 

faktörler ise sürdürülebilir rekabet gücü kazanılmasını sağlayan, yenilikçilik ve yatırımla oluşturulan 

ve geliştirilen yönetim ve araştırma becerisi ve teknoloji gibi unsurlardır.  

Talep Koşulları: Talep koşulları rekabet gücü kazanmada önemli bir unsurdur; Porter (1990a) talep 

farklılıklarının önemine dikkat çekmektedir. Örneğin iç talebin büyüklüğü değil kapsamı ve çeşitliği 

de önemlidir. Farklı talepleri olan müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için firmalar ürünlerinde 

kalite artışı, geliştirme ve yenilikçilik yapmak durumunda kalmaktadırlar. Böylece iç talep uluslararası 

müşterilerin de istediği ve bekleyeceği standartta ve farklılıkta arzın sunulmasını sağlamaktadır. 
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Firma Stratejisi, Yapı ve Rekabet: Firma stratejileri ve yapı ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte ve 

her ülkenin iş hayatını çevreleyen şartları firmaların rekabetçiliğini etkilemektedir. Firmaların rekabet 

gücünü etkileyen en önemli hususlardan biri o sektörde görülen rekabet düzeyidir. Ülke içindeki 

rekabet firmaları maliyetleri düşürmeye, kaliteyi yükseltmelerine ve yenilikçi olmaya zorlamakta ve 

yurtdışı pazarlara açılarak ölçek ekonomisinden de faydalanmalarını sağlamaktadır. Uluslararası 

alanda rekabet eden firmalar olsa da ülkelerin rekabetçiliği firmaların rekabet gücü kazanmasında 

belirleyici olmaktadır Porter (1990a). Porter ülke içi güçlü rekabetin endüstilerin sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğü kazanmada anahtar rolü oynadığını belirlemiştir.   

İlgili ve Destekleyici Sektörler: İlgili ve destekleyici firmaların oluşturduğu kümelenmeler, firmaların 

rekabet gücü kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Girdi sağlayan tedarikçilerin maliyetlerini 

azaltmaları ve uzmanlaşmaları, büyük firmalardan ayrılıp yeni şirketler kuran firmaların varlığı (spin 

off), sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi bilgi üreten kurumlar firmaların rekabetçiliğine katkı 

sağlamaktadır. Böyle bir çevrede, öğrenme, yenilik, kalite ve verimlilik artışı gerçekleştirilebilir. 

Porter (1998) ekonomik gelişme için bu kümelenmelerin oluşturulması gerektiğini ve engellerin 

kaldırılarak bu kümelenmelerde verimlilik ve yenilikçilik artışının sağlanması gerekliliğine dikkat 

çekmiştir. 

Devlet ve Şans:  Devlet ve şans faktörleri diğer 4 faktörü destekler boyutta değerlendirilmektedir. 

Devlet izlediği ekonomik politikalarla firmaların rekabetçiliğinde etkili olabilmektedir. Devletin rolü 

daha çok dolaylı olmaktadır. Devletin görevi rekabet avantajı oluşturmaya çalışmak değil, dört faktör 

kapsamında ilgili sektörü desteklemektir. Şans, genelde firmalar tarafından kontrol edilemeyen ancak 

sektörü etkileyip rekabetçiliği etkileyebilen olaylar olarak görülmektedir. 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırmada, Türkiye’deki ihracatın önemli bir kısmını gerçekleştiren Manisa’daki ÇKÜ 

firmalarıyla; karşılaştıkları problemler, ihracat kapasiteleri ve rekabetçiliklerini belirlemek amacıyla 

mülakatlar yapılmıştır. Çalışma evrenini İzmir Ege İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterlikleri’ne kayıtlı 

firmalar oluşturmaktadır. Buraya kayıtlı 175 ÇKÜ ihracatçısı firma bulunmakta, bunların 13’ü 

Manisa’da bulunmaktadır. Bu 13 firmanın ihracat yapan 11’i ile is yerlerinde mülakat yapılarak veri 

toplanmıştır. Literatür taraması sonucu (Aktaş, 2002; Erkan, 2012) mülakatta sorulmak için 25 açık 

uçlu ve çoktan seçmeli soru hazırlanmıştır. Sorularda firmaların; SWOT analizi yapılarak güçlü, zayıf 

yönleri ve çevredeki fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmış,   firmaların ihracatta karşılaştığı temel 

sorunları ve yurtdışı rekabet gücünü etkileyen faktörler, yurdışı pazarlara açılma yöntemleri, devlet 

desteklerinden faydalanmaları ve fiyat ve maliyetler konusunda bilgi alınmıştır. 

Çalışmaya katılmayı kabul eden 11 ihracatçı işletmenin yöneticileri telefonla aranarak randevu 

alınmıştır. En az iki araştırmacı firmalara giderek yüz yüze mülakatlar yapmıştır. Mülakatlar 60 dk. ile 

80 dk. arasında gerçekleşmiştir. Mülakatlarda kayıt cihazı kullanılmamış, görüşmede alınan yanıtlar 2 
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araştırmacı tarafından önceden hazırlanan mülakat formlarına yazılarak not tutulmuştur. Sonrasında 

toplanan veriler 5 araştırmacı tarafından bir araya gelinerek Odak Grup Görüşmesi şeklinde 

değerlendirmeye tabi tutularak Porter’in Elmas Modeliyle sunulmuştur.  

3. BULGULAR 

Porter (1990a)’ın Elmas Modeli, ÇKÜ ihracatında ülkemizin ve Manisa’nın rekabet gücünü 

ortaya çıkarmakta kullanılmıştır. Elmas modeli ile ihracatta rekabetçiliği belirleyen dört ana unsur 

incelenmiştir: Bu unsurlar (1) faktör koşulları, (2), talep koşulları (3) ilgili ve destekleyici sektörler ile 

(4) firma stratejisi, sektörün yapısı ve rekabet boyutlarından oluşmaktadır. Devlet ve şans bu dört 

unsuru ayrıca etkileyen dış etkenler olarak modelde bulunmaktadır. Elmas Modeli bir sistem olarak 

analizde kullanılmakta, modeldeki unsurlar ayrı ayrı değil, bir bütün olarak rekabet avantajını ortaya 

çıkarmaktadır.   

Porter (1990b:86)’ın Elmas Modeli’nde sistemin bütünü devamlı değişerek, olumlu ve olumsuz 

sonuçlar ortaya çıkarabilmekte; özellikle süreçteki yenilikler ve yeniliklerin hızı, rekabet gücüne 

şekillendirmektedir. Bir unsurdan kaynaklanan etkinin fayda sağlaması diğer unsurların oynadıkları 

rollere bağlıdır. Büyük boyutta ve yaygın faydanın gerçekleşebilmesi, sistem bütünü içindeki 

unsurlarda karşılıklı etkileşimin nitelik ve yoğunluğuna bağlıdır. Tek bir etken genelde yetersiz iken; 

yeni bilgi, yetenek ve aktörlerin devamlı dâhil olduğu dinamik ve rekabetçi bir ortamın bulunması, 

ülkeler için küresel çapta rekabet avantajı kazanılmasını sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, Manisa’nın ÇKÜ ihracatını gerçekleştiren işletmelerle mülakatlar yapılmış ve 

literatür taraması yapılarak ÇKÜ ihracatını etkileyen unsurlar incelenmiştir. Mülakatta elde edilen 

bilgiler ve literatür taraması ışığında bildirinin beş yazarı Odak Grup Görüşmesi formatında toplantı 

yaparak (Çokluk vd., 2011) Elmas Modelinin ana değişkenlerinin alt değişkenlerini belirlemiş, 

ülkemiz ve Manisa ÇKÜ ihracatında uluslararası rekabetçilik karşılaştırmasına tabi tutulmuştur. 

Modeldeki her bir alt unsur, Bulu vd. (2007)’nin önerdiği şekilde; düşük (-1), orta (0) ve yüksek (1) 

şeklinde aralı ölçüm kullanılarak değerlendirilmiştir. Ana değişkenlerin rekabet avantajı için elde ettiği 

önem dereceleri bu alt değişkenlerin toplamlarından oluşmakta, bu değerler sektördeki işletmelerin 

rekabetçiliğini ortaya çıkarmaktadır. Elmas Modeli rekabet analizi ile yapılan değerlendirmede 4 ana 

grup altında 24 alt baslıkta detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1).   
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Faktör (Girdi) Koşulları (Yüksek, 1): ÇKÜ ihracat rekabetçiliğinde Manisa’nın sahip olduğu faktör 

koşulları altı başlıkta değerlendirilmiş ve uluslararası rekabetçilik gücü Yüksek olarak tespit edilmiştir. 

Faktör koşullarını; verimli topraklar ve iklim, ulaşım ve lojistik, kaliteli ürün, üretim teknolojisi, 

ilaçlamada dışa bağımlılık, kalifiye personel alt değişkenleri oluşturmaktadır. 

Talep Koşulları (Orta, 0): Talep koşulları, altı konuda incelenmiş, uluslararası rekabetçilik gücü 

Orta düzeydedir. Talep koşullarının alt baslıklarını, İç tüketim azlığı, Yeni pazarlara ulaşım, Gelişmiş 

ülkelere yakınlık, Okul üzümü projesi, Döviz kuru değişkenliği, Alivre satış oluşturmaktadır. 

Firma Stratejisi, Sektörün Yapısı ve Rekabet (Orta, 0): Firma stratejileri, sektör ve rekabet yapısı 

ana teması altı farklı alt konuya ayrılmış, uluslararası rekabetçilik gücü Orta düzeydedir. Modelde 

firma stratejileri, sektörün yapısı ve rekabet koşullarını; Firma stratejisi ve yönetimi, Markalaşma ve 

pazarlama stratejisi, İleriye dönük vizyon, Fiyat rekabeti, Rakip ülkeler ve Ar-Ge ve İnovasyon alt 

başlıkları oluşturmaktadır.  

İlgili ve Destekleyici Sektörler (Orta, 0):  İlgili ve destekleyici sektörler ana değişkeni altı farklı 

unsura bağlı olup uluslararası rekabetçilik gücü Orta düzeydedir. Modelde ilgili ve destekleyici 

sektörler koşullarını; İhracatçı firma sayısı, Sertifikasyon hizmetleri, Üretici kooperatifleri, Borsa 

işlemleri, İhracatçı birlikleri ve Lisanslı Depoculuk oluşturmaktadır.  

Devlet: Devlet çekirdeksiz kuru üzüm ihracatını çeşitli yollarla desteklemektedir. 1 Nisan 2017’de 

çıkarılan lisanslı depoculuk yönetmeliği yeterli finansman desteği sağlanması durumunda ÇKÜ 

sektörünün karşılaştığı sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabilecektir. Örneğin, üzüm arzının 

fazla olduğu yıllarda sağlıklı koşullarda yapılan depolama sonucu talep karşılanarak fiyat 

dalgalanmalarının önüne geçilebilecek böylelikle üzüm üreticileri ve ihracatçılar nispeten piyasa 

koşullarında alım ve satım yapabileceklerdir. Bunun yanında, yurtdışı fuarlara katılım desteği, Ar-Ge, 

marka ve tanıtım desteği gibi teşvikler de sağlanmaktadır.     
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Çizelge 1: Manisa’da Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatının Rekabetçilik Analizi 

 

Şans: Türkiye sahip olduğu ekolojik koşullar bakımından ÇKÜ üretiminde büyük avantaja sahiptir. 

Yüksek ürün verimliliği, güneşte kurutma imkânlarının olması ve ithalatçı ülkelere yakın bir coğrafi 

konumda bulunması bir şans olarak değerlendirilebilir. Bazı yıllarda olumsuz hava koşulları (don ve 

dolu gibi) sebebiyle üretim kayıplarının meydana gelmesi olumsuz etki olarak yaşanabilmektedir.   
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4. SONUÇ 

Porter (1990a)’ın Elmas Modeli temel alınarak yapılan rekabetçilik analizinde faktör koşulları, 

kaliteli ürün, verimli topraklar ve uygun iklimden dolayı avantajlı olduğu belirlenmiş, talep 

koşullarının ise ulusal ve uluslararası iş döngülerindeki değişikliklerden olumsuz etkilenmeler 

sebebiyle istenen seviyelerde olmadığı belirlenmiştir. Firma stratejisi, sektörün yapısı ve rekabetçilik 

açısından incelendiğinde sektördeki işletmelerin çoğunun aile işletmesi olması ve ileriye dönük vizyon 

belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda gayret gösterilmemesi, bu konularda 

işletmelerin geliştirilmesi gereken düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlgili ve destekleyici 

sektörlerde ise işletmelerin son yıllarda uluslararası rekabete uygun üretim ve kalitede mal üretmeleri 

nedeniyle bu konuda avantajlı bir konuma sahip olduğu görülmüştür.  

ÇKÜ ile özdeşleşmiş olan Manisa’daki işletmelerin son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiği, 

ancak ihracat potansiyellerini kullanma konusunda hala bazı yetersizliklere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Eldeki pazarları korumak ve yeni pazarlar bulmaya çalışmak, ihracatçı firmaları 

pazardaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden koruyabilecektir. Bu çalışma ÇKÜ ihraç eden 

firmaların rekabet gücü kazanmaları için üzerinde çalışılması gereken temel konuları belirlemiştir. 

Bunlar; kalıntı sorunu, ihracat fiyatının rakip ülkelere göre düşüklüğü, yeni pazarlar aranmaması, 

hangi hedef pazarlara odaklanacağının bilinmemesi ve ürünün katma değerini yükseltecek Ar-Ge 

çalışmalarının yeterince yapılmamasıdır. Görüşülen firmaların ÇKÜ’de daha fazla katma değer 

yaratacak bir ürün çeşitliliğine gitmedikleri belirlenmiştir. Ar-Ge çalışmaları sonucu üzümde 

sağlanacak katma değer, yeni girişim alanları sağlayacağı gibi, ülke ekonomimiz açısından da önem 

arz etmektedir.  

Türkiye’nin ÇKÜ ihracatında dünyada sahip olduğu pozisyonu ve pazar payını koruması için; 

kalıntı sorununu çözmesi, yeni hedef pazarlara yönelmesi, kuru üzümde katma değeri yüksek ürünler 

geliştirmesi ve iç talebi artırıcı projeleri ve girişimleri desteklemesi gerekli ve önemlidir. Ayrıca, 

Lisanslı Depoculuk uygulamasının hayata geçirilmesi ve bu anlamda ilgili devlet desteklerinden 

yararlanılmasının yanı sıra iç ve dış piyasasının oluşumunda özellikle Ticaret Borsaları ve İhracatçı 

Birliklerinin oynayabilecekleri daha aktif roller sektörün gelişimi için önemli katkılar sağlayabilecektir 

(Koçtürk, 2009).  
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TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1990-

2017 DÖNEMİ ANALİZİ 

Emine Türkan AYVAZ GÜVEN 

Öğretim Görevlisi Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli MYO, ekonomist1987@hotmail.com 

ÖZET 

Türkiye ekonomisinde, 1970'li yıllardan itibaren çözüm aranan en büyük sorunların başında 

enflasyon ve işsizlik gelmektedir. Birçok ülkenin mücadele ettiği ve ekonomideki önemli 

kavramlardan biri olan enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışları ifade etmektedir. Gerek 

ithal ikameci politikalara dayanan planlı sistem, gerekse dış ticaretin serbest hale getirildiği 24 Ocak 

Kararları enflasyon üzerinde olumlu etkiler gerçekleştirmemiştir. Ekonomide önemli yer tutan bir 

diğer kavram olan işsizlik ise; insanların çeşitli sebeplerden dolayı çalış(a)madığı durumu ifade 

etmektedir. Dışa açık sanayileşme stratejilerinin uygulandığı 1990’lı yıllarda Türkiye’de yaşanan 94 

Krizi, 97 Asya Krizi, 98 Rusya Krizi, 2001 Krizi ve 2008 Krizi ile enflasyon ve işsizlik artmıştır. 

Ekonomide istikrarın sağlanabilmesi için, önemli olan unsurlardan birisi, düşük oranlı enflasyonun ve 

daha az işsizliğin geçerli olabileceği bir ekonomi politikasının benimsenmesidir. Makroekonominin en 

önemli göstergelerinden olan enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki iktisat literatüründe uzun 

yıllardan beri tartışıla gelmektedir. Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkinin niteliği konusunda 

zaman içerisinde farklı görüşler ortaya atılmıştır. Enflasyonun, ekonomide bilinen birçok olumsuz 

etkisi olduğu için, enflasyon önlenmeye çalışılmalıdır. Ülkenin enflasyonla yaşamaya mücadele etmesi 

için, öncelikle enflasyonu ortaya çıkaran koşullar tespit edilmeli ve bunlar uygun yöntemlerle 

önlenmeye çalışılmalıdır. Bu bağlamda, ekonomi politikası olarak, enflasyona yol açan başta yüksek 

kamu açıkları, yüksek borçlanma maliyetleri, ekonominin arz cephesindeki sorunlar ve kendini 

besleyen olumsuz bekleyişler ve fiyatlama davranışlar başta olmak üzere enflasyonu besleyen 

kaynakların etkinlikle tespit edilip, ortadan kaldırılması, Türkiye ekonomisinin uzun dönemde 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal refaha ulaşması açısından son derece büyük önem arz 

etmektedir. Benzer şekilde işsizlik de beraberinde birçok sıkıntıyı getireceğinden, işsizliği azaltmak 

için de gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Bu çalışmada; Türkiye’de enflasyon ve işsizlik 

arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu araştırma; söz konusu tartışmalara farklı 

bilimsel bir değerlendirme amacıyla, önce teorik olarak, daha sonra da ekonometrik analizlerle, 1990–

2017 dönem aralığında Türkiye'de enflasyon-işsizlik arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için 

yapılmıştır. 1990-2017 yıllarını kapsayan enflasyon ve işsizlik verileri kullanılarak, bu değişkenler 

arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri incelemek amacıyla gerekli ekonometrik analizler 

yapılmıştır. Granger Nedensellik Testi ile işsizlik ve enflasyon arasında çift yönlü bir ilişki 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, İşsizlik, Zaman Serileri, Eştümleşme Analizi, Granger Nedensellik 

Testi. 
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RELATİONSHİP BETWEEN INFLATİON AND UNEMPLOYMENT İN TURKEY: 

1990-2017 PERİOD ANALYSİS 

ABSTRACT 
 Inflation and unemployment have been main economic problems for the Turkish Economy 

since 1970s. Inflation,  which is one the most important terms in economics and many countries 

struggle with, refers to permanent increases of prices. Both the planned system based on 

importsubstitution policies, and foreign trade is brought up to the free decisions of January 24 has not 

realized a positive impact on inflation. Another significant term of economics is unemployment  which 

is refers to a situation of people not working due to various reasons. In 1990’s during the strategies of 

external deficit industrialization, the 94 Crisis happened in Turkey, 97 the Asian Crisis, 98 Russian 

Crisis, 2001 Crisis and 2008 Crisis unemployment and ınflatıon increased. One of the most important 

facts of economics is to follow a low level inflation and less unemployment policy in order to provide 

economic stability.  The relationship of inflation and unemployment, which is one of the most 

important indicators of the macro economics, is a controversial issue discussed in the literature for 

quite a long time. There are different opinions on the relationship between inflation and 

unemployment.  Inflation, because it is known to many negative effects on the economy should be 

trying to prevent inflation. In order for the country to struggle to survive with inflation, the conditions 

leading to inflation must first be determined and these should be avoided by appropriate methods. In 

this context, as a economic policy, it is vital to determine and to bring to an end the reasons especially 

high public sector deficits, high borrowing costs, structural problems in the supply side, inflationary 

expectations feeding inflation and price setting behaviours and other reasons underlying inflation, for 

sustainability of the economic growth and welfare of the society of the Turkish economy. Similarly, 

unemployment will also bring together the many difficulties, the necessary precautions must be taken 

to reduce unemployment. This study aims to reveal the correlation between inflation and 

unemployment in Turkey. The main aim of this thesis is to investigate the direction of the inflation-

unemployment relationships for the Turkish economy by using Granger Causality Analysis for the 

period of 1990-2017. Inflation and unemployment is used to examine short-and long-term 

relationships between these variables. The econometric analysis is performed for 1990-2017 years. 

Granger Causality Test has been found with a bi-directional relationship between unemployment and 

inflation. 

Keywords: Inflatıon, Unemployment, Time Series, Cointegration Analysis, Granger Causality Tests. 
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GİRİŞ 

Fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak artması şeklinde tarif edilen enflasyon, aynı zamanda 

paranın satın alma gücünün düşmesi anlamına da gelir. Diğer bir tanımla enflasyon, parasal gelirin reel 

çıktıya göre daha yüksek bir orana ulaştığı bir durumu ifade etmektedir. Yani enflasyon, iktisadi 

grupların reel gelirlerini yükseltmek için çalıştıkları ya da gelir düzeylerini koruyabilmek için daha 

fazla parasal gelir talep etmeleri durumudur (Sönmez, 2007: 7). 

Gelişmekte olan birçok ülke için, en önemli ekonomik sorunların arasında sayılan enflasyon 

kavramı, çoğu ülkenin yıllarca çözmek için çaba harcadığı konulardan birisi olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Enflasyon; bir ülkede gelir düzeyini, gelirin dağılımını, yatırımcıların karar alma sürecini 

ve verimliliğini, istihdam düzeyini, çalışanların ücret ve maaşlarının durumunu ve daha 

sayamadığımız pek çok iktisadi kavramı doğrudan etkilemektedir. Enflasyonun ortaya çıkışı da her 

ülkenin kendi durumuna göre farklı sebeplerden kaynaklanmaktadır. Enflasyonun önlenebilmesi de, 

özellikle bu sebeplerin doğru bir şekilde teşhisine bağlıdır. Kimi zaman talep artışından kaynaklanan 

enflasyon, kimi zaman da maliyetlerin artışından kaynaklanır (Telek, 2012: 1). 

Makro ekonomide, enflasyon kadar önemli olan bir başka sorun ise işsizliktir. İşsizlik hem 

ekonomik hem de sosyal etkileri bulunan çok yönlü bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kullanılan tanımlamaya göre şu özelliklere sahip olanlar işsiz 

olarak nitelendirilmektedir: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, 

yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) 

kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta 

içinde iş başı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa 

dahildirler (www.tuik.gov.tr , 2018). 

İşsizliğin nedenlerini açıklayan birçok yaklaşım vardır. Küreselleşme eğilimleri, teknolojik 

gelişmeler, üretim ve yatırım düzeyi ile yatırımların yeryüzüne dağılımı, nüfus artışı gibi makro 

faktörlerin yanı sıra vasıf yetersizliği, iş dünyasının taleplerine cevap veremeyen eğitim politikaları, 

verimlilik düzeyi, kamu istihdam kurumlarının yetersizlikleri, iş gücü piyasasındaki kurumsal yapı, 

artan girdi fiyatları gibi etmenler işsizliğin nitelik ve niceliklerini açıklamada öne çıkan çevresel 

faktörlerdir (Duruel ve Kara, 2009: 358). Türkiye’nin işsizlik sorununun temelinde ise, tarım toplumu 

niteliğinin az da olsa ağırlığının sürmesi, hızla artan genç nüfusa istihdam olanaklarının 

sağlanamaması gibi temel nedenler yatmaktadır. Bu da Türkiye’de işsizliğin yapısal bir özellik 

taşıması sonucunu doğurmaktadır. Başta sanayi sektöründe olmak üzere yatırım miktarında 

sürekliliğin sağlanamaması, tarım kesimindeki işgücü fazlasının tarım dışındaki sektörler tarafından 

yeterli ölçüde istihdam edilememesi ile sonuçlanmaktadır. (Bozdağlıoğlu, 2008: 46). 

İstatistiklerle Türkiye'ye bakıldığında; 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında 3 

milyon 454 bin kişi, işsizlik oranı ise %10,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde 
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%8,8 kadınlarda ise %13 olmuştur. İstihdam edilenlerin sayısı, 28 milyon 488 bin kişi ve istihdam 

oranı %47,7 dir. Bu oran erkeklerde %66,2 kadınlarda ise %29,5 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon 

rakamları ise, 2017 TÜİK verilerine göre şöyledir: Tüketici Fiyatlar Endeksi (TÜFE) %11,92, Yurt İçi 

Üretici Fiyat Endeksi ise (Yİ-ÜFE) %15.47 düzeyindedir (www.tuik.gov.tr, 2018). 

Araştırmalarını iktisat politikası alanında sürdüren iktisatçıların son elli yıllık zaman diliminde 

en çok hangi konu üzerinde çalışma yaptığıyla ilgili bir sıralama yapılmış olsaydı; enflasyon ve 

işsizlik kavramlarını ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren Phillips Eğrisi konusunu ilk 

sıralarda görmek herhalde hiç de şaşırtıcı olmazdı (Büyükakın, 2008: 134). Enflasyon ve işsizlik 

arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi hakkında zaman içerisinde değişik görüşler hâkim olmuştur. 

Bundan hareketle çalışmanın literatüre katkısı, 1990-2017 dönemine ilişkin verileri kullanarak, zaman 

serileri analizi ile Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymaktır. 

1. ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN TEORİK YAPISI 

Fiyat değişmeleri ile işsizlik ve üretim düzeyi arasındaki ilişkiler konusunda Alban William 

Phillips tarafından yapılan ilk çalışma “Stabilization Policy in a Closed Economy” başlığıyla 

Economic Journal’da yayınlanmıştır. Phillips, bu makalesinde ürün fiyatlarındaki değişim oranı ile 

üretim düzeyi arasındaki ilişkiye yer vermektedir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki, faktör 

piyasalarında ortaya çıkan ve önce faktör fiyatlarını, daha sonra da ürün fiyatlarını etkileyen, türev 

talep baskısı bağlamında açıklanmaktadır (Phillips, 1954: 307-308). Phillips, yıllık veriler kullanarak 

oluşturduğu çalışmasında bağımsız değişken olarak işsizlik oranını, bağımlı değişken olarak ise 

parasal ücretlerdeki değişme oranını almıştır. 1861–1957 dönemini bir bütün olarak incelemek yerine, 

bu ilişkiyi 1861–1913, 1913–1948 ve 1948–1957 olmak üzere üç ayrı döneme ayırarak incelemiştir. 

1861–1913 yıllarını kapsayan ilk dönemde işsizlik oranları ile parasal ücretlerin değişme oranları 

arasında güçlü, ters yönlü ve doğrusal olmayan bir ilişki ortaya çıkmıştır. 1913–1948 yılları arasında 

ilişki, ilk dönemki kadar güçlü değildir. Fakat burada göz önüne alınması gereken önemli bir nokta da, 

bu dönemi kapsayan yılların iki dünya savaşı ve durgunluk dönemleri ile aynı zamanda olmasıdır. Son 

dönem olan 1948–1957 yılları arasında ise bu kuvvetli ilişkiyi görmek yine mümkündür (Altan, 1996: 

23-24). Böylece, Phillips çalışmasında; işsizlik oranı ile parasal ücretlerdeki değişme oranı arasında, 

doğrusal olmayan, ters yönlü ve istikrarlı bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Şekil 1’de 

Phillips Eğrisi’nin özgün hali gösterilmektedir. Şeklin yatay ekseninde işsizlik oranı (u), dikey 

ekseninde ise parasal ücretlerdeki değişme oranı (w) yer almaktadır. 
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 Şekil 1 : Orijinal Phillips Eğrisi   

 Kaynak: Büyükakın, 2008: 137 

Phillips Eğrisi’nin yatay ekseni belirli bir noktada kesen ve doğrusal olmayan şeklini iki temel 

özellik karakterize eder. Bunlardan birincisi, işsizlik oranı friksiyonel düzeyindeyken (%5.5), parasal 

ücretlerde bir değişmenin olmamasıdır. İkincisi ise, işsizlik oranının herhangi bir değerine, parasal 

ücretlerdeki değişme oranının, iki değerinin karşılık gelmesidir. Daha açık bir ifadeyle, herhangi bir 

işsizlik düzeyinde, parasal ücretlerde meydana gelecek olan değişme oranı, işsizlik oranı düşerken 

daha hızlı, işsizlik oranı artarken daha yavaş olacaktır (Phillips, 1958: 290). 

A. W. Phillips’in ampirik olarak ortaya koyduğu Phillips eğrisine güçlü bir teorik destek 

sağlama yönündeki ilk önemli çaba Richard G. Lipsey (1960) tarafından gerçekleştirilmiştir. Lipsey, 

burada iki varsayılan ilişkinin kombinasyonu yoluyla Phillips eğrisine teorik dayanak sağlamaya çalış-

mıştır: 1)Parasal ücretlerdeki artış oranı ile emeğe yönelik talep fazlası arasındaki pozitif, doğrusal bir 

ilişki ve 2)Emeğe yönelik talep fazlası ile işsizlik arasındaki doğrusal olmayan negatif bir ilişki. Bu iki 

varsayılan ilişkinin kombinasyonu yoluyla Lipsey; Phillips’in, parasal ücretlerdeki değişim oranıyla 

işsizlik arasında bulduğu doğrusal olmayan, negatif ilişkiye ekonomik bir gerekçe sağlayabilmiştir. 

Sonuç olarak Lipsey, parasal ücretlerdeki değişim oranının, işsizlik düzeyi tarafından temsil edilen, 

emek piyasasındaki talep (veya arz) fazlasının derecesine bağlı olduğunu ifade etmiştir (Lipsey, 1960: 

1-31; Snowdon ve Vane, 2005: 137-140). 

1960’lı yılların sonlarına doğru enflasyon ve işsizlik arasında Phillips tarafından ortaya konan 

ilişkiye farklı bir bakış açısı getiren Friedman (1968) ve Phelps (1967) Monetarist teori ışığı altında, 

geçmişteki statik enflasyonist beklentilere dayanan çalışmalara karşılık enflasyon oranı beklentilerinin 

önemini belirtmiş ve Phillips eğrisinin enflasyonist beklentilerin analize sokulmasıyla istikrarlılık 

özelliğini koruyup korumadığını sorgulamışlardır. Friedman ve Phelps’in, Phillips’in analizine en 

büyük katkıları, “beklentilerle genişletilmiş Phillips Eğrisi'ni geliştirmiş olmalarıdır. Beklentilerle 

genişletilmiş Phillips eğrisi yaklaşımında enflasyon oranı beklentisi, gecikmeli dinamik enflasyon 

oranlarının ağırlıklı ortalaması olarak ele alınmaktadır. Friedman yapmış olduğu çalışmada 
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Neokeynesyen modelin emek arzının nominal ücretin bir fonksiyonu olduğu yolundaki varsayımının 

geçersiz olduğunu belirterek, emek arzının beklenen reel ücretin bir fonksiyonu olduğunu varsaymıştır 

(Ünsal, 2004: 359). Friedman tarafından geleneksel Phillips eğrisinden hareketle ortaya konan 

nominal değişkenlerin reel değişkenler üzerinde etkili olduğu varsayımının mantıksız olduğu 

belirtilmektedir. Bu bağlamda Friedman’a göre Neokeynesyen analizin işsizlik ve enflasyon hadleri 

arasında ters yönlü değiş-tokuş olduğu yolundaki tezi sadece kısa dönemde geçerlidir; uzun dönemde 

işsizlik haddi enflasyon haddinden tamamen bağımsızdır (Ünsal, 2004: 36; Friedman, 1968: 1-17).  

2. LİTERATÜR 

İktisat literatüründe enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki, yıllar boyunca tartışma konusu 

olmuştur. Günümüzde, yapılan çalışmaların çoğu, enflasyon ve işsizlik arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin bulunmadığını; fakat kısa dönemli bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir (Akkuş, 2012: 

99). Bu bölümde geçmiş zamanlarda yapılan enflasyon-işsizlik çalışmalarını kapsayan yerli ve yabancı 

bir literatür taraması sunulmuştur. 

Uysal ve Erdoğan (2003), 1980–2002 dönemini kapsayan, Türkiye ekonomisi için yaptıkları 

çalışmalarında, işsizlik oranları ile fiyat düzeyleri arasındaki ilişkiyi Phillips Eğrisi yardımıyla ele 

almışlardır. 23 yıllık bu çalışmayı, 1980–1990 ve 1991–2002 dönemleri olarak kendi içinde tekrar iki 

döneme ayıran yazarlar, 1980–1990 yılları arasında işsizlik ve fiyat düzeyleri arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu öne sürerken, 1991–2002 yılları arasında ise negatif bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. 

Kuştepeli (2005)’nin yaptığı çalışmada, enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki kısa dönem 

analizi olarak ele alınmış, farklı dönemlere ait veri setleri kullanılarak enflasyon ve işsizlik oranları 

arasında anlamlı bir değiş-tokuş ilişkisi bulunmamıştır. Chicheke (2009); 1980-2008 yılları arasında 

Güney Afrika için, ADF birim kök testi ve VEC Modelini uygulayarak enflasyon ve işsizlik arasındaki 

korelasyonu test etmiştir. Analiz sonucuna göre; enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki 

olduğu ve önlem olarak sıkı para politikası uygulanması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Sezen vd. (2010), çalışmalarında 1989-1999 ve 2000-2009 yılları arasında işsizlik oranları ile 

enflasyon oranları arasında bir ilişkinin olup olmadığını ekonometrik modeller yardımıyla 

incelemişlerdir.  Çalışmanın sonucunda, 1989-1999 yılları arasında Phillips eğrisinin Türkiye 

ekonomisinde geçerli olmadığını, 2000-2009 yılları arasında geçerli olduğunu ifade etmişlerdir. Topçu 

(2010), G8 ülkeleri için, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkileri incelemiştir. Analiz sonucunda; G8 

ülkelerinde çift yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına yani; işsizliğin enflasyonun, enflasyonunda 

işsizliğin nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Berentsen vd. (2011) tarafından; 1970-1980 yılları 

arasındaki veriler kullanılarak enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonucunda 

bu iki değişken arasında ters yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Mangır ve Erdoğan (2012), 1990 ve 2011 yılları arasında, Türkiye ekonomisine ait işsizlik 

oranları ile enflasyon oranları arasındaki ilişkiyi incelemişler ve Türkiye’de Phillips eğrisinin kısa 
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dönemde teorik varsayımlarını desteklemediğini ortaya koymuşlardır. Kılınç (2013), 2003-2011 yılları 

arası, ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçta, enflasyon ile 

işsizlik arasında çift yönlü bir ilişki bulmuş ve ayrıca enflasyondaki %1'lik artışın işsizliği 0,4 azalttığı 

görülmüştür. Bilen (2014), işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi 2001-2012 yılları için incelemiştir. 

Sonuçta, işsizlik ile enflasyon arasında ters yönlü ilişki bulunmuştur. Uslu (2016) ise çalışmasında, 

2007-2014 yılları arası ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon altı aylık verilerini kullanarak 

değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Sonuçta, Granger Nedensellik Analizi ile, işsizlik ile 

büyüme arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğu ama enflasyon ile diğer iki değişken arasında 

bir nedenselliğin olmadığı bulunmuştur. 

3. EKONOMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE VERİ SETİ 

Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla, uygulamada zaman 

serileri kullanılacak ve bulunan sayısal sonuçlar yorumlanacaktır. Çalışmada öncelikle, zaman 

serisinin gösterebileceği küçük dalgalanmaları ihmal edebilmek için, değerlerin logaritmaları 

alınacaktır. Daha sonra, iki değişkene ait değerlerin durağan olup olmadığını belirlemek için, 

Durağanlık Analizi yapılacaktır. Bunun için, TÜFE (tüketici fiyatları endeksi) ve işsizlik verilerine 

Geliştirilmiş Dickey Fuller Testi (ADF) ve Phillips Peron Testi (PP) uygulanacaktır. Eğer seriler 

düzeyinde durağan çıkmazsa, TÜFE ve işsizlik değerlerinin farkları alınarak Geliştirilmiş Dickey 

Fuller Testi ve Phillips Peron Testi uygulanacaktır. Daha sonra değişkenler aynı düzeyde durağan 

çıkarsa değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olup olmadığının gösterilebilmesi için Eştümleşme 

Analizi’ne geçilecektir. Ve son olarak da, modeldeki değişkenlerin birbirlerinin nedeni olup 

olmadığını belirlemek, başka bir ifadeyle değişkenler arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için,  Granger 

Nedensellik Testi uygulanacaktır. 

Çalışmada, 1990-2017 arası yıllık TÜFE ve işsizlik verileri kullanılmıştır. Veriler Türkiye 

İstatistik Kurumu sitesindeki yayınlardan alınarak derlenmiştir. TÜFE verileri için, 1995 yılı öncesi 

1987=100, 1995 ve sonrası için 1994=100 baz alınmıştır. Bu verilerin zaman içindeki değişimlerini 

Şekil 2'de görmekteyiz. 

 
Şekil 2. 1990-2017 Yılları Arası TÜFE ve İşsizlik Oranı Değerlerinin Grafik Gösterimi 
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1990-2017 yılları arası TÜFE ve işsizlik oranı verilerini gösteren seriler incelendiğinde varılan 

sonuçlar şu şekildedir. TÜFE verilerinin 1990 yılından 2004 yılına kadar yüksek şekilde bir seyir 

izlediği ve en yüksek oranına 1997 yılında ulaştığı görülmektedir. Ayrıca, 2004 yılından itibaren hızla 

düştüğü ve 2007 yılından itibaren de yakın seyirlerde gittiği görülmektedir. İşsizlik grafiği 

incelendiğinde, en düşük seviyesine 2000 yılında ulaştığını ve ondan sonra bir yükselme eğilimine 

girdiğini, rekoru ise 2010 yılında yaptığını ve daha sonra azalmaya başladığını görmekteyiz. 

3.1. Zaman Serilerinde Durağanlık Kavramı      

Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler incelenmeden önce serilerin durağanlık derecelerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Durağan olmayan zaman serileriyle yapılan çalışmalarda sahte 

regresyonlar ortaya çıkabilmektedir. Sahte regresyonlarda yüksek R2 ve anlamlı t istatistiği değerinin 

söz konusu olabilmesine rağmen parametre tahminleri ekonomik olarak anlamsızdır. Bu durumda 

zaman serileri analiziyle yapılan çalışmalarda sahte regresyondan kaçınmak için kullanılacak olan 

zaman serilerinin durağanlığının sınanması gerekmektedir (Ümit, 2007: 160).  

      Xt= co + j.Xt-1+et                                                                                                                                                                                               

(1) 

      (1) numaralı denklemde, eğer |j|<l ise Xt serisi durağan, |j| =1 ise Xt serisi durağan değildir. 

Çoğu ekonomik zaman serileri için otoregresif katsayı j'nin bir veya daha düşük olması  uygundur. j>l 

olması ise, ekonomik olarak mantıklı değildir. (1) numaralı otoregresif denklemde, j=1, "farkları 

durağan süreç" olarak bilinir ve çoğu ekonomik zaman serileri farkları durağan süreç olarak görülür. 

Bu gibi bir süreçte j=l olduğunda Xt serisinin birinci dereceden entegre olduğu söylenir (Utkulu, 1993: 

309).  

Serilerin durağanlığını test etmek için en çok kullanılan yöntem olan Dickey ve Fuller (DF) 

testinin bazı eksik taraflarını gidermek amacıyla çeşitli yöntemler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir 

tanesi de, Phillips Perron (PP) testidir. Dickey ve Fuller, yapısal kırılmaların otoregresif (AR) 

sürecine etkisini göz ardı etmektedirler. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Perron 1989'da 

kendi testini geliştirmiş ve DF testinin kırılmalara bağlı olan yanlış hipotezi kabul etmesinin 

önüne geçmeyi amaçlamıştır. Bunun yanında, Dickey ve Fuller'in hata terimleri ile ilgili istatistiki 

olarak bağımsız oldukları ve sabit varyansa sahip oldukları şeklindeki varsayımı, Phillips-Perron 

tarafından genişletilmiş ve hata teriminin standart hatasının farklı olmasının etkileri de sürece dahil 

edilmiştir. Bu amaçla, parametrik olmayan  bir  birim  kök  testi  geliştirmişlerdir.  Dolayısıyla  bu  

testte,  hata  terimleri arasında otokorelasyon olmaması zorunluluğu yer almamaktadır (Kır, 2011: 64). 

Phillips-Perron birim kök testinde kullanılan regresyon aşağıdaki gibidir (Enders, 1998: 239). 

                   
 

 
                                                                                                       (2) 
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(2) numaralı eşitlikte;  “N”  gözlem  sayısıdır ve  “μ”  hata  terimidir.  Bu  testte  “    = 1” 

sıfır  hipotezi  test  edilmektedir.  Bu  hipotezleri  kabul  etmek  veya reddetmek için Phillips-

Perron birim kök testi test istatistikleri, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi için 

kullanılan kritik tablo değerleri ile karşılaştırılarak sıfır hipotezleri kabul edilir veya reddedilir. 

Buna göre, serilerin durağan olup olmadıklarına karar verilir (Altunç, 2008: 118). Bu çalışmada 

değişkenlerin durağan olup olmadığını test ederken ADF ve PP Testleri kullanılmıştır.         

3.2. Eştümleşme Analizi 

Eştümleşme, durağan olmayan iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için 

geliştirilmiş bir tekniktir. Eştümleşme kavramı Engle ve Granger (1987) tarafından ortaya atılmıştır. 

Eştümleşme analizi, seriler arasındaki uzun dönemli ilişkileri incelemek amacı ile uygulanmaktadır 

(Göktaş, 2005: 113; Engle ve Granger, 1987: 251-276). Engle ve Granger (1987)  eştümleşmeyi şöyle 

tanımlamıştır:  

 vektörünün bileşenleri, d ve b. dereceden tümleştirilmiş olarak ifade edilir 

ve ~ CI(d,b) olarak gösterilir. Şartlar; 

     1. ’nin bütün bileşenleri d. dereceden tümleştirilir.  

     2.  vektörü vardır.  

     3. , (d-b).dereceden tümleştirilir. (b>0) 

   vektörü, “eştümleşme vektörü” olarak adlandırılır (Engle ve Granger, 1987: 253; 

Charemza ve Deadman, 1992: 144).     

Eştümleşme kavramında serilerinin bütünleşme derecelerinin önemi büyüktür. Serilerin 

eştümleşik olup olmadığının öğrenilebilmesi için bütünleşme derecelerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Serilerin bütünleşme dereceleri birim kök testleri yolu ile öğrenilmektedir. Eğer bir seri birinci farkı 

alınmadan durağan ise, seri düzeyde I(0) durağandır. Başka bir ifade ile “serinin entegre derecesi 

sıfırdır”.  Eğer bir serinin durağan olabilmesi için d kez farkı alınması gerekiyorsa, bu seri d’inci 

dereceden bütünleşik (integrated) dir denir ve I (d) şeklinde gösterilir. Bu tanıma göre X ve Y I(1) olan 

iki seri olsun. Bu durumda bu iki serinin doğrusal bileşimi de doğal olarak I(1) olacaktır. Ancak bazı 

koşullar altında iki I(1) değişkenin doğrusal bileşimi I(0) olan bir değişken meydana gelebilir. İfade 

edilen şekilde bu serilere eştümleşik seriler denir (Kadılar, 2000: 119). 

3.3. Nedensellik Analizi 

Granger, incelenen değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünün ortaya çıkarılabilmesi için 

iktisat yazınında yaygın kullanılan bir nedensellik çözümlemesi önermektedir. Granger, nedensellik ve 
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dışsallık kavramlarını ortaya atmıştır. Buna göre eğer X değişkenine ait bilgilerin modele eklenmesi, 

Y değişkeninin öngörüsüne katkı sağlıyorsa,  X değişkeni Y’nin nedenidir.  Granger nedensellik 

çözümlemesi her bir içsel değişkenin kendisinin ve diğer değişkenin gecikmeli değerlerinin üzerine 

kurulu regresyonunun tahminini gerektirmektedir (Granger, 1969: 553-560). 

Bu çalışmada TÜFE ile işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasında Granger 

Nedensellik Analizi kullanılmıştır. Bu analiz şu iki denklem kullanılarak yapılmaktadır. 

Yt = α0 + 


1

1

k

i

αi Yt-i +  


2

1

k

i

βi Xt-i + ut                                                                                                       

(3) 

Xt = X0 + 


3

1

k

i

χi  Xt-i + 


4

1

k

i

δi Yt-i + vt                                                                                                       

(4)  

Granger nedensellik analizi, yukarıdaki modellerde hata teriminden önce yer alan bağımsız değişkenin 

gecikmeli değerlerinin katsayılarının grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı test edilerek yapılır. (3) 

numaralı denklemdeki βi katsayıları belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, X’in 

Y’nin nedeni olduğu sonucuna varılır. Aynı şekilde (4) numaralı denklemde δ i katsayılarının belirli bir 

anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olması da Y’nin X’in nedeni olduğunun göstergesidir. Bu 

durumda Y ile X arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi var demektir. Sadece (3) numaralı 

denklemdeki βi katsayıları sıfırdan farklı ise X’den Y’ye doğru tek yönlü, sadece (4) numaralı 

denklemdeki δi katsayıları sıfırdan farklı ise Y’den X’e doğru tek yönlü nedensellik vardır. Hem β i  

hem de δi  katsayılarının sıfırdan farklı olmaması ise bu iki değişken arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisi olmadığının göstergesidir. Granger Nedensellik Testi’nin orijinalinde, yukarıdaki denklemlerde 

k1, k2, k3, k4 olarak gösterilenler gecikme uzunluklarını, ut ve vt ise hata terimlerini göstermektedir 

(Işığıçok, 1994: 93). 

4. EKONOMETRİK ANALİZİN SONUÇLARI 

4.1. Uygulamanın Birim Kök Testleri   

Serinin birim köke sahip olması, durağan olmadığını göstermektedir. ADF ve PP test 

istatistiklerinin sabitli ve sabitli trendli verileri incelendiğinde; TÜFE ve işsizlik serileri için şunları 

söyleyebiliriz: düzeyde durağan bir yapıya sahip olmadığı, belli bir ortalama etrafında dağılım 

göstermediği ADF ve PP testi ile test edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde test istatistiklerinin %1, %5, 

%10 değerlerinden mutlak değer olarak küçük olması Ho hipotezinin red edilememesini 

sağlamaktadır. Birinci farkları alındığında ise; test istatistiklerinin Mackinnon tarafından belirlenen 

kritik değerlerden mutlak değer olarak büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla; TÜFE ve işsizlik 
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oranı serilerinin birinci farkları alındığında durağanlık varsayımını sağladığı söylenebilir (Bkz Tablo 

1). 

 Tablo 1: Birim Kök Testleri 

 

Değişkenler 

ADF 

(sabit) 

ADF(Trend 

ve Sabit) 

PP 

(sabit) 

PP (Trend 

ve Sabit) 

LNTÜFE  -1.0201 -1.6844 -0.9379 -1.6892 

LNİO -1.4581 -2.2530  -1.4581  -2.4082 

 LNTÜFE -6.2886*** -6.1869*** -6.2746*** -6.1773*** 

 LNİO -4.4169*** -4.3663 ** -4.3698*** -4.3376** 

Kritik Değer %1 -3.6998 -4.4339 -3.6998 -4.4339 

Kritik Değer %5 -2.9762 -3.5875 -2.9762 -3.5875 

KritikDeğer%10 -2.6274 -3.2292 -2.6274 -3.2292 

Not:   ifadesi birinci farkları gösterir. ADF ve PP için kritik değerler MacKinnon 

(1996) tarafından elde edilmiştir. ***p<.01,  **p<.05,  *p<.10 

 

 

4.2. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi  

Değişkenlere ait serilerin birinci farklarıyla aynı dereceden durağan olmaları nedeniyle, sahte 

regresyon ilişkisinin önüne geçebilmek için Johansen Eştümleşme testi yapılmıştır. Bu test vasıtasıyla 

değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı tespit edilmiştir. Johansen yönteminde ilk 

aşama gecikme uzunluğunun belirlenmesidir. Bunun için birçok gecikmeyle çalışılmış, AIC kriterine 

göre en uygun gecikme uzunluğunun “iki” olduğuna karar verilmiştir. Dolayısıyla eş-bütünleşme 

testinde bu gecikme sayısı kullanılmış olup, elde edilen test sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2: Gecikme Uzunluğu 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -23.6125 NA 0.0245 1.9701 2.0669 1.9980 

1 10.6018 60.5331* 0.0024 -0.3539 -0.0636* -0.2703 

2 15.5371 7.9724 0.0022* -0.4259* 0.0579 -0.2865* 

 *: Ölçütlere göre seçilmiş gecikme sayısını gösterir.    
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4.3. Eştümleşme Testi Sonuçları 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi istatistiksel olarak gösteren Eştümleşme analizini 

yapabilmek için serilerin aynı dereceden entegre seriler I(d) olmaları gerekmektedir. Uygulamadaki 

TÜFE ve işsizlik serilerinin ikisinin de birinci dereceden farkları durağan olduğu için, I(1), aralarında 

ki Eştümleşme ilişkisinin araştırılmasında bir sorun yoktur. “İki” gecikme uzunluğu için yapılan 

Johansen Eştümleşme Testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Eştümleşme Testi Sonuç Tablosu 

Ho 

Hipotezi 

Özdeğer 

İstatistik 

İz 

İstatistik 

%5 

Kritik 

Değer 

 

Olasılık

* 

Max-

Özdeğer 

İstatistik 

%5 

Kritik 

Değer 

 

Olasılık

* 

  r=0* 0.3352  15.1726 12.494  0.0488  14.6175 10.265 0.0444 

  r 1 0.0580  1.5551 3.8415  0.2124  1.5551 3.8415  0.2124 

Not: Maksimum özdeğer ve iz istatistiğine göre α=0.05 önem seviyesinde 1 eştümleşme eşitliğinin 

bulunduğunu göstermektedir. * Hipotezin 0.05 önem seviyesinde red edildiğini gösterir. **MacKinnon- 

Haug-Michelis (1999) p değerleridir.  

Eştümleşme analizi sonuçları incelendiğinde; TÜFE ve işsizlik serileri arasında anlamlı bir 

Eştümleşme tespit edilmiştir. Bu nedenle değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu 

söylenebilir. 

4.4. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Bir değişkeni tahmin etmek için oluşturulan bir modeldeki değişkenin birinin diğerine neden 

olup olmadığını, test etmek için Granger tarafından, “Granger Nedensellik Testi” geliştirilmiştir. Bu 

test ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanmaktadır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’de 

sunulmuştur.      

Tablo 4: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

              Hipotezler  F-istatistik Olasılık 

TÜFE işsizliğin nedeni 

değildir. 0.3515 0.0440 

İşsizlik TÜFE’nin nedeni 

değildir 7.4129 0.0136 
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Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre; her iki hipotezde de olasılık değerleri %5'den küçük 

çıktığı için, TÜFE ve işsizlik değerleri birbirinin Granger nedenidir. Dolayısıyla değişkenler arasında 

çift yönlü bir ilişki bulunmuştur.  

5. SONUÇ  

Enflasyon ve işsizlik belki de bir ekonominin en büyük iki problemidir, çünkü bu iki olgu 

sonucunda ekonomide durgunluk ve istihdamda düşme görülmektedir. Türkiye'de, 1970’li yıllarda kriz 

dönemleri ile birlikte işsizlik ve enflasyon olgularının aynı anda yaşandığı stagflasyon kavramı ortaya 

çıkmış ve ülkenin her kesimini olumsuz etkilemiştir. Yaşanan yüksek enflasyon sorununu ve işsizliği 

ortadan kaldırmak için yıllar boyunca birçok istikrar programları uygulanmıştır. Yaşanan yüksek 

enflasyon sorununu ortadan kaldırmak amacıyla; 1980’lı yıllarda enflasyonu düşürme hedefi açıkça 

ortaya konulmuş ve birçok istikrar programında enflasyon öncelikli bir hedef olmuştur. 1980-2002 

döneminde enflasyonla mücadelede uygulanan istikrar programlarında bazı başarılar sağlanmış 

olmasına rağmen 2003 yılına kadar önemli bir başarı elde edilememiştir. Ancak, 2002 yılı güçlü 

ekonomiye geçiş ve sonrasında uygulanan bir takım yapısal programlar neticesinde bu gün artık 

enflasyon Türkiye’nin öncelikli sorunları arasından yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Enflasyonla 

mücadele kapsamında Türkiye, 2002-2005 yılları arasında örtük enflasyon hedeflemesi rejimini 

bırakarak, 2006 yılından itibaren açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçmiştir. Bütün bu gelişmeler 

Türkiye’de enflasyonun kontrol altına alınmasında, sadece para politikası değil özellikle mali 

disiplinin sağlanmasında maliye politikalarının da kullanılması gerektiği ve enflasyon ile yapılan 

mücadelede siyasi otoritenin kararlı tutumunun önemli bir rolünün olduğunu da ortaya çıkarmıştır. 

Diğer taraftan Türkiye’de enflasyonla birlikte çözümlenmesi gereken bir başka sorun ise işsizliktir. 

Türkiye’de işsizliği önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, planlı dönemle birlikte başlamış olmasına  

rağmen, işsizlik sorununun çözümünde başarılı sonuçlar alınmış bir istihdam politikasının varlığından 

söz etmek güçtür (Aykırı, 2008: 123). İşsizlik, Türkiye’nin çok eski ve yapısal bir sorunudur. Bu 

yapısal sorunun en önemli nedenlerinin başında nüfus artışı gelmektedir. Nüfus artışının yanı sıra 

tarımdan tarım dışı sektörlere geçiş, bu yapısal sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. Kalkınma sürecinde 

tarımda verim artışlarına paralel olarak istihdam azalması, evrensel kalkınma sürecine paralel olarak 

doğal bir olgudur. Sık sık yaşanan ekonomik krizler de işsizliği arttıran başka bir sebeptir. İşsizlik; 

üretimde azalma, gelirde düşme ve ekonomide daralma gibi iktisadi olumsuzluklara yol açmanın yanı 

sıra; insanların üzerinde psikolojik ve sosyal olarak da birçok olumsuzluk sergilediği görülmektedir. 

Enflasyon ise; tıpkı işsizlik gibi çok fazla negatif olayı beraberinde getirmektedir. Gelir dağılımını 

bozması, tasarruf ve yatırımları azaltması, dış ticaret açığı oluşturması, ekonomideki kaynak 

dağılımını bozması bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla enflasyon ve işsizliğin; gerek sosyal anlamda 

gerekse ekonomik anlamda çok ciddi yaralanmalara sebep olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

yüzden, hükümetler uygulayacakları çeşitli araçlar ve politikalarla enflasyon ve işsizliği azaltmaya ve 

hatta yok etmeye çalışmalıdırlar. 
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Çalışmada, 1990-2017 yılları arası TÜFE ve işsizlik verileri kullanılarak, değişkenler arasındaki 

ilişkiyi saptamak amacıyla; sırasıyla Durağanlık Testi, Eştümleşme Testi ve Granger Nedensellik 

Testleri yapılmıştır. Analiz sonucunda değişkenler arasında eştümleşik bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca 

Granger Nedensellik Testi kullanılarak, işsizlik ve enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisinin varlığına ulaşılmıştır. Bu sonuç, Kılınç (2013) ve daha bir çok çalışmayı desteklemektedir. 
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KURU ÜZÜM İHRACATINDA TÜRKİYE’NİN REKABETÇİLİK 
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İsmail METİN, Mine YILMAZER, Mustafa TEPECİ, O. Murat KOÇTÜRK, Hakan ATLI 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

ÖZET 

Bu bildiride hedeflenen yurtdışına ürünlerini pazarlamak isteyen çekirdeksiz kuru üzüm 

(ÇKÜ) firmalarını doğru hedef pazar seçimi konusunda dış pazar araştırması yoluyla aydınlatmaktır. 

İstatistiksel veriler ışığında birincil ve ikincil rekabetçilik kriterleri göz önünde bulundurularak hangi 

pazarlara yönelebilecekleri tespit edilmiştir. Bu kriterler belirtildiği üzere birincil ve ikincil olarak 

gruplanmıştır. Birincil grupta üç kriter üzerinde çalışılmış, küresel ithalatta önde gelenler ve ülkemiz 

ile ithalat ilişkisi bulunan ülkeler arasından bir tercihte bulunulmuştur. Ön değerlendirmeyi takiben 

ikincil grupta sekiz kriter üzerinde çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ülkemizin başı çeken hedef 

pazarının Fransa olduğu belirlenmiştir. Analiz çerçevesinde göz önünde bulundurulan tüm ölçütler 

bağlamında avantaj sahibi olan Fransa’yı ülkemizin rekabetçi pazarları olarak İspanya ve Belçika takip 

etmektedir. Bu noktadan yola çıkarak bu ülkeler dışındaki Avrupa ülkelerinin de potansiyel hedef 

pazarlar olarak düşünülmesi mümkündür. Rekabetçilik ölçütlerinin baz alındığı araştırmada Avrupa 

ülkeleri dışında Japonya, Kazakistan, Yeni Zelanda ve Hindistan da ülkemiz ihracatında alternatif 

hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. En önemli rakipleri İran ve ABD olan ülkemiz ÇKÜ ihracatında 

ilk sıradadır. Ülkemiz ÇKÜ ihracatının %84’ünü AB ülkelerine yapmakta olup, ton başına 1805 ABD 

Doları birim ihraç fiyatı ile küresel ortalama olan 1937 ABD Dolarının gerisinde kalmaktadır. 

İhracatta Türkiye’yi takip eden ABD için ise bu rakam ton başına 2720 ABD Dolarıdır. Türkiye’nin 

birim ihracat fiyatlarındaki düşüklük ÇKÜ firmalarının rekabet gücü üzerinde son derece negatif bir 

etkiye sahiptir.   

Anahtar Kelimeler: İhracat, Rekabetçilik, Kuru Üzüm, Hedef Pazar Seçimi. 

  

                                                           
119 Bu çalışma “Manisa’daki Çekirdeksiz Kuru Üzüm İşletmelerinin İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi” isimli 

projeden üretilmiştir.     
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THE COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKEY IN RAISIN EXPORTING 

ABSTRACT 

This paper’s aim is to make a foreign market survey for identifying to which target markets 

the raisin exporters should gravitate to for exporting. In accordance with the international statistics and 

by taking into consideration the pre-determined primary and secondary competitiveness criteria, target 

and alternative markets have been determined. In primary competitiveness criteria, three criteria have 

been considered and a choice was made among the countries to which turkey and World leader 

exporters companies are able to make sale. Following this preselection, in the second phase, an 

evaluation was made according to eight criteria which involved more detailed information. Upon the 

market survey realised during the research, it was depicted that the most important target market of 

Turkey was France. France has an advantage in terms of all the criteria considered in the analysis. 

Spain and Belgium have been found to be the other competitive markets of turkey following France. 

Therefore, other European countries may be involved in the target markets. In the market survey 

conducted based on the competitiveness criteria, more alternative markets were identified other than 

the European countries. Japan, Kazakhstan, New Zealand and India may constitute alternatives to the 

European Union countries in Turkey’s exporting. Turkey is the leading country in raisin exporting and 

its biggest competitors are United States and Persia. Turkey conducts %84 of its raisin exporting with 

the European Union countries. Unit export price per ton is 1.805 US dollars in Turkey and this number 

is below the World average of 1.937 US dollars. The export price of our closest competitive USA is 

2.270 US dollars. The lowness of the international sales price effects the competition power of Turkish 

businesses who can sell qualifies raisin in the world market. 

Keywords: Export, Competitiveness, Raisin, Target Market Selection. 

GİRİŞ 

Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm (ÇKÜ) ihracat lideri Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 

fazlasıyla rekabetçi olup, ÇKÜ üretimini ağırlıklı olarak Manisa’da yapmakta ve bunun tamamına 

yakınını (%90) dış satıma yönlendirmektedir. (Ticaret Bakanlığı, 2018: 3). Gümrük birliği ve coğrafi 

konumu sayesinde ülkemiz, ÇKÜ ithalatının yarısını üstlenen AB piyasasında rekabet gücünü 

kanıtlayarak neredeyse tüm ülkelerin en önemli tedarikçisi olmuştur. Dış pazarlarda en büyük 

rakiplerimiz ABD ve İran’dır. AB ülkelerinin talepleri son yıllarda azalmış olup, ihracatta daralmaya 

neden olmuş ve bu durum ÇKÜ’nün ederini görmemesi ile sonuçlanmıştır. Aynı nitelikteki ÇKÜ Türk 

firmalarınca yaklaşık 1,8 ABD Dolarına satılırken aynı pazarlarda bu ürün ABD, Çin ve Şili 

firmalarınca 2,5 ABD Dolarına ihraç edilmektedir. Türk şirketler için yeni pazarlar bulma konusu 

hayati derecede önem teşkil etmektedir. Bu amaçla doğru orantılı olarak, söz konusu ürünün dış 

satımının Manisa ili ve ülke genelinde yükseltilmesine ilişkin akademik araştırmalara gerek 

duyulmaktadır.  
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Bu araştırmanın da amacı Manisa ilindeki çekirdeksiz kuru üzüm firmalarının uluslararası 

pazarlarda yeni müşteriler edinmesine ve firmaların problemlerini tespit ederek çözümler bulunmasına 

katkı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda firmalara dış satım konusunda ışık tutması öngörülen bir 

pazar araştırma raporu hazırlanmıştır. İlk olarak ülkemizin rekabetçiliğini belirlemek için uluslararası 

istatistiki verilerden yararlanılmıştır. Daha sonra birincil ve ikincil rekabetçilik kriterleri göz önünde 

bulundurularak alternatif hedef pazarlar tespit edilmiştir.   

1. YÖNTEM 

Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında lider ve takipçi ülkeler birincil ve ikincil 

rekabetçilik ölçütlerine göre analiz edilerek ülkemizin rekabetçi olup olmadığı ve ülkemiz için en 

uygun hedef pazarlar tespit edilmiştir. Bu bağlamda fiili rekabetçiliği belirlemede birincil ve ikincil 

rekabetçilik ölçütlerinden yararlanılmıştır.  

2. BULGULAR 

Ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında en önde gelen ülkelerden birisidir.      

2017/2018 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı bir önceki sezona göre %8 artış göstermiş ve 

452 Milyon ABD Dolarını aşarak son 9 yılın rekorunu kırmıştır. Üzüm üretiminin çok büyük bir 

bölümünü dış pazarlara gönderen ülkemiz rekabetçi bir yapıya sahiptir. Türkiye dünya çekirdeksiz 

kuru üzüm ihracatında Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra 2nci sırada yer almaktadır.   

2.1. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm İthalatında Önde Gelen Ülkeler  

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ithalatında önde gelen ülkeler 218,6 milyon ABD Doları ile 

İngiltere, 165,5 milyon ABD Doları ile Almanya, 99 milyon ABD Doları ile Hollanda, 89,9 milyon 

ABD Doları ile Japonya, 64,8 milyon ABD Doları ile Kanada ve 59,3 milyon ABD Doları ile 

Fransa’dır. Dünyanın en önde gelen ÇKÜ ithalatçılarının büyük bir bölümü Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerden oluşmaktadır, Avrupa Birliğine üye ülkeler dünya ÇKÜ ithalatının yarısını oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelere ihracat yapmasının arkasında 1996 yılında yürürlüğe giren 

Gümrük Birliği anlaşması ve bu ülkelere olan yakınlık başı çekmektedir. 
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Tablo 1’den görüleceği üzere bu ülkelerin tamamı ÇKÜ dış ticaretinde açık vermektedir. 

Türkiye kilogram başına ortalama 1,8 ABD Doları ihracat yaparken dünyanın en önde gelen 

ithalatçıları bu rakamın çok üstünden alım yapmaktadırlar.   

2.2. Dünyanın Önde Gelen ÇKÜ İthalatçıları ve Türkiye İle Olan Ticari İlişkileri    

Dünyanın Önde Gelen ÇKÜ İthalatçıları ve Türkiye İle Olan Ticari İlişkileri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm alanında İtalya pazarının %75’ine, İngiltere pazarının 

%61’ine, Avustralya ve Fransa pazarının %59’una, Hollanda pazarının %52’sine ve Almanya 

pazarının %36’sına hakim ülke konumundadır.  

Dünyanın Önde Gelen ÇKÜ İthalatçıları ve Türkiye İle Olan Ticari İlişkileri 

değerlendirildiğinde Türkiye’nin Pazar hakimiyetinin kötü olduğu ülkeler Hindistan, ABD, 

Kazakistan, Japonya ve Brezilya’dır. Hindistan pazarında yer alamamamızın nedeni bu ülkenin bize 

%100 gümrük vergisi uygulamasıdır.   
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2.3. Hedef Pazar Belirleme Ölçütleri  

Çalışmada birincil ve ikincil rekabetçilik kriterleri kullanılarak hedef pazarlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Birincil rekabetçilik kriterleri aşağıdaki gibidir;  

 

Birincil rekabetçilik ölçütlerine göre ön sıralarda yer alan ülkeler Tablo 3’te belirtilmiştir.  
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Birincil rekabetçilik kriterlerinin üçünü de sağlayan ülkeler İtalya, İspanya, Belçika, Fransa ve 

Japonya olarak tespit edilmiştir. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yapan firmalara açısından bu ülkelerin 

öncelikli hedef pazarlar olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.  

İkincil rekabetçilik kriterleri aşağıdaki gibidir; 

 

İkincil rekabetçilik kriterleri ve hedef pazarlar tablo 4’te gösterilmiştir. 8 kriterin hepsini 

sağlayan tek ülke Fransa olduğundan dolayı en iyi hedef pazar Fransa’dır. Fransa’dan sonra İngiltere, 

İtalya ve Polonya gibi Avrupa’da yer alan ülkeler de hedef Pazar olarak seçilebilir.   
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Çekirdeksiz kuru üzüm alanında Avrupa Birliği üyesi İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, 

İspanya ve Polonya Türkiye için en iyi hedef pazarlardır. Bu ülkelerin yanı sıra Japonya, Kazakistan, 

Yeni Zelanda gibi ülkeler de seçilmeli ve bu ülkelere ihracatın arttırılması için stratejik çözüm 

önerileri getirilmelidir.  
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3. TARTIŞMA  

Araştırmaya dahil edilen tüm rekabetçilik kriterleri değerlendirildiğinde, bu ölçütleri taşıyan 

ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesi olan Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika ve 

İspanya olduğu gözlemlenmiştir. Avrupa Birliği’ne mensup ülkeler %51’lik çekirdeksiz kuru üzüm 

ithalat oranı ile dünyanın lideridir. Bu nedenle ülkemiz bu büyük pazarı elde tutmalı ve ayrıca buna 

ilaveten yeni pazarlar bulmalıdır.  

2012 senesinden itibaren değişkenlik gösteren Avrupa Birliği dış alımı az da olsa artış 

göstermiştir. Ülkemizin rakip ülkelere göre üstün olmasının en önemli sebeplerinden biri Avrupa 

Birliği ülkelerinin Türkiye’ye gümrük vergisi uygulamamasıdır. Küresel ithalatta önde gelen ülkeler 

ülkemizin Avrupa Birliği piyasasında hedef ülke olarak tespit edilmiştir. Çekirdeksiz kuru üzümde 

Fransa pazarında ülkemizin payı %60 olup bu pazarda en yakın rakibimiz G. Afrika bu oranın beşte 

birine hakimdir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çekirdeksiz kuru üzüm ithalatında Avrupa Birliği ülkelerinden sonra önde gelen ülkeler 

Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Rusya’dır. Bunlar arasında Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek 

olmadığı ülkeler Çin, Kanada ve Rusya’dır. Önümüzdeki yıllarda Japonya, Kazakistan, Yeni Zelanda 

ve Hindistan’ın ülkemiz için hedef pazarlar olacağı belirlenmiştir.   

Ton başına birim ihracat rakamının rakip ülkelerden daha düşük olması, firmalar tarafından dış 

Pazar araştırması yapılmaması, çekirdeksiz kuru üzümle ilgili araştırma geliştirme yapılmaması 

rekabetçilik adına düzeltilmesi gerek problemlerdendir.    

Araştırma kapsamında asıl hedeflenen Manisa için çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında hedef 

pazar belirlemek olup bunlara alternatif ülkeleri de tespit etmektir. 200 ülke ve bölgeye odaklanmak 

yerine önerilen ülkelerin hedef pazarlar kapsamında değerlendirilmesi firmalar açısından maliyet ve 

zaman kaybını önleyecektir.   
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Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçılarının fiyat kırma, 

birbirinin müşterisini ele geçirme gibi konularda araya girip çözüm bulmalıdır. Fuarlar gibi geleneksel 

üzüm dış satım yöntemlerinin yanı sıra arama motoru pazarlaması, B2B e-pazaryerlerine üye olarak 

müşteri bulma gibi metotlar da kullanılmalıdır. Bunları yaparken de devlet teşviklerinden 

faydalanılmalıdır.  
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ÖZET 

Dünya nüfusunun ve kentleşmenin artmasıyla birlikte su ve gıda kalitesinin azaldığı insan 

sağlığını etkileyen önemli risklerin meydana geldiği gözlenmektedir. Su ve gıda güvenliği tüm 

toplumlarda en kritik sağlık konularından birini oluşturmaktadır. Sağlık riskleri denildiğinde son 

yıllarda Dünya Sağlık Örgütü’nün de üzerinde durduğu su ve gıda kirliliği ile ilgili en önemli başlıklar 

gıda zehirlenmeleri, pestisit ve ağır metal kalıntıları, hayvansal ürünler ile vücuda alınan bilinçsiz 

kullanımına bağlı “antibiyotik dirençliliği” gibi sorunlar anlaşılmaktadır. Hızlı endüstrileşme ve tarım 

alanlarındaki bulaşmalar ile pek çok hastalığın ilişkili olduğu, ürün hazırlama ve hammadde 

kaynaklarına bağlı gıda patojenlerinin bulaşmaları sonucu gıda zehirlenmelerinin neden olduğu 

problemlerle karşılaşıldığı görülmektedir. Gıda ve su kaynaklı zehirlenme vakalarının sıklığına 

bakıldığında son yıllarda STEC 0157:H7, STEC 026, E. coli O157:H7, Salmonella Heidelberg, S. 

Montevideo, S. Senftenberg, S. Virchow, Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus gibi 

mikroorganizmalarla, Hepatit A ve E virüsleri, Rotavirüs, Norwalk gibi virüsler sonucu, ayrıca 

Giardia, Cryptosporidium, Cyclospora ve Entamoeba histolytica gibi parazitlere bağlı olarak meydana 

geldikleri anlaşılmaktadır. Tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılması çalışmalarıyla birlikte artan ve 

kullanım dozu ayarlanmayan pestisit kullanımı ile meyveler, tarım bitkileri, toprak ve içme sularında 

ciddi kimyasal riskler meydana gelebilmektedir. Yer altı sulama sularının aracılığı ile çevrenin jeolojik 

yapısıyla ilişkili veya endüstri bölgesi atıkları ile sularda, meyve ve sebzelerde kurşun, kadmiyum, 

arsenik vb. ağır metal kalıntıları bulunmakta ve sağlık yönünden tehlikelere yol açmaktadır. Hayvansal 

üretimler sırasında çiftlik düzeyinde süt ve et üretilen hayvanların enfeksiyon hastalıklarına karşı 

zaman zaman antibiyotik kullanımı gerekli olmaktadır. Antibiyotik tedavisi yapılan hayvanların et ve 

sütlerinin bir süre metabolizmadan atılana dek tüketilmemesi gerekmektedir. Bu tür ürünlerin 

tüketilmesi sonucu insan vücuduna alınan antibiyotik kullanımı ile insanlardaki enfeksiyonlara karşı 

kullanılacak olan antibiyotiklere karşı mikroorganizma dirençleri ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar 

meydana gelmektedir. Bu çalışmada patojen mikroorganizmaların gıda ve sulara bulaşmaları, önlenme 

yolları, pestisit ve ağır metal kalıntılarına karşı alınabilecek tedbirlerin tartışılmasına çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda ve su güvenliği, sağlık riskleri, pestisit, antibiyotik kullanımı. 
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AN OVERVİEW ABOUT THE WATER AND FOOD SAFETY HEALTH RISKS 

ABSTRACT 

It was observed that the depend on the increasing of world population and urbanization; water 

and food quality decrease and the factors that affect human health becomes. Water and food safety are 

among the most critical health issues in all communities. World Health Organization is explained that 

food poisonings, pesticide and heavy metal residues, antibiotic resistance due to unconscious use of 

animal products are being understood as the most important health risks related with water and food 

contaminations. Rapid industrialization and contamination in agricultural areas are associated with 

many diseases, during the product preparations and contamination of raw material sources with food 

pathogens caused several critical food poisonings. Considering the frequency of food and waterborne 

poisoning cases factors are determined as; STEC 0157: H7, STEC 026, E. coli O157: H7, Salmonella 

Heidelberg , S. Montevideo, S. Senftenberg, S. Virchow , Listeria monocytogenes, Vibrio 

parahaemolyticus, Hepatitis A and E viruses, Rotavirus , Norwalk virus, as well as Giardia, 

Cryptosporidium , Cyclospora and Entamoeba histolytica parasites in the last years. Because of the 

requests for increasing agricultural production and productivity the overdose usage of pesticides 

causes serious chemical contamination risks in fruit, agricultural plants, soil and drinking water. 

Geological structure of the region or through the wastes of the industrial region heavy metals such as 

lead, cadmium, arsenic etc. can be mixed to irrigated water and fruits and vegetables can be 

contaminated with heavy metal residues lead to serious health hazards. During the animal basis milk 

and meat productions at the farm level, against to the infectious diseases antibiotics are required 

sometimes. The meat and milk of the animals treated with antibiotics should not be consumed for a 

while before being metabolized. The consumption of such products can cause antibiotic resistance and 

allergic reactions in humans due to the gaining resistance of microorganisms to antibiotics. In this 

study, the prevention ways of pathogenic microorganisms’ contaminations to food and water and 

chemicals such as pesticides, heavy metal and antibiotic residues will be discussed. 

Keywords: Food and water safety, health risks, pesticides, antibiotic usage. 

 

GİRİŞ 

Çevresel kirliliğe bağlı su ve gıda güvenliği günümüzde tüm ülkelerin en önemli problemleri 

arasındadır (Lu vd., 2015: 5). Gıda ve su güvenliği denildiğinde gıda ve su içerisinde pestisitler, 

kimyasal ve fiziksel kontaminantlar, mikrobiyal patojenler, bakteri ve virüsleri içermeyen durumun 

oluşması anlaşılmaktadır. Su ve gıda bir patojenin taşınmasına aracılık edebilir, patojenin içinde 

çoğalarak toksin üretebileceği bir ortam oluşturabilir (Roberts, 2001: 4-5) 
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Küresel çevredeki ve nüfus artışına bağlı meydana gelen çevremizi saran istenmeyen 

değişiklikler kirlilik sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır.  Günümüzde tüm dünyada enerji eldesi, 

radyasyon düzeyleri, kimyasal ve fiziksel değişimler ile mikroorganizma düzeylerine bağlı olarak 

meydana gelen değişimler en üst düzeydedir. Su kaynaklarındaki başlıca kirlikler; sulara dökülen 

kirletici maddeler, endüstriyel ve evsel atık sular, jeolojik materyaller, tarımsal ve biyolojik ürünlere 

bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Gübreler ve böcek öldürücü ziraii ilaçlar su kirliliklerinin en 

önemli nedenleri arasındadır. Gübrelerden nitratlar, ağır metaller (kurşun, kadmiyum, arsenik, bakır, 

çinko, manganez, demir), sülfatlar, klorür, fosfat, karbonat, amonyak, pestisitler, fenoller, deterjan ve 

sabun atıkları sularda en sık rastlanılan kimyasal kirliliklerdir. Bunların dışında sularda biyolojik 

kirleticiler olarak pek çok patojen mikroorganizma yer almaktadır (Kataria vd., 2011:95-96). 

Dünya’da en yüksek su ve gıda kirliliği olan ülkelerin başında Çin’in geldiği bilinmektedir. 

Sulardaki kirliliğin dışında; hayvanlardaki yağsız et miktarını arttırmak amacıyla yemlere ilave edilen 

“raktopamin” isimli maddenin insanlar üzerinde yan etkilerinin olduğu, “ditch oil” denilen restoran ve 

otellerdeki atıklardan süzdürülerek elde edilen yağların tekrar satılarak kullanıldığı, süt ve ürünlerinde 

protein oranını yüksekmiş gibi göstermek amacıyla özellikle çocuklarda organ fonksiyonlarını 

bozabilen “melamin tozu” katıldığı,  yumurta sarılarını daha koyu hale getirebilmek için tavuk 

yemlerine kanserojen Sudan IV ilavesiyle ilgili son derece tehlikeli kirliliklerin olduğu 

bilinmektedir.Bu maddelerin kullanımının Çin gibi bazı ülkelerde yasaklanmayıp serbest bırakıldığı 

görülmektedir ( Lam vd., 2013: 2044-2049).  

Su kirliliğinin endüstriyel ülkelerde hem akıl hem de fiziksel sağlığı etkilediğine dair sonuçlar 

mevcuttur (Wang  ve Yang, 2016: 359-360).  

Günümüzün en büyük su kirliliklerinden biri olan arsenik kirliliğine 200 milyon kişinin maruz 

kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü sularda arsenik miktarının 10 μg/L’i geçmemesi 

gerektiğini ve bu miktarı geçen suları tüketen kişilerle ilgili net olarak kanser veya kansere neden 

olmayan etkiler meydana gelebildiğini belirtmektedir (George vd., 2014; Gentry vd., 2014). Arsenik 

akut toksisitesiyle bilinmesine ragmen, solunum, sindirim, kalp-damar ve sinir sistemi üzerinde sub-

akut etkilere de sahiptir (Milton vd., 2004; Rahman vd., 2006).  

Çevre Koruma Ajansının-Environmental Protection Agency (EPA) içme sularındaki 

bulunabilecek sınır arsenik miktarını 50 den 10 µg As/L’ e düşürmüştür. Sularda arsenik 

kontaminasyonu maden ocaklarından, petrol-rafinerisi atık sularından, zirai kimyasallardan, seramik 

üretim yerleri atık sularından ve kömür uçucu küllerinden meydana gelmektedir (Chung vd., 2006). 

Daha çok deniz ürünlerinde rastlanan kadmiyumun hipertansiyona yol açtığı ve yüksek dozda 

alındığında böbreklerde toksik etkili olduğu bilinmektedir.  Ürünlerde 0.1-1.0 mg-kg ı geçmemesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Kalay, teneke kutu gıdalardan bulaşabilen ağır metallerdendir. Kanda 
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kurşunun yüksekliği geri dönüşü olmayan beyin hasarlarına yol açmaktadır. Yüksek oranda toksik 

olan civa ise daha çok balıklarda birikmektedir (Rhouati vd., 2018: 161-162). 

Stronsiyum 90, Stronsiyum -37 dünyanın her yerinde radyoaktif serpintili yağmurlar halinde 

düşmekte, gıdalara bulaşmakta ve insan vücudunda birikmektedir. Sonuçta doku bozuklukları, 

mutajen, teratojen etkiler ve kanserlere yol açmaktadır (Tayar ve Yarsan, 2014:192-193). Su evrensel 

bir çözücüdür, pek çok kimyasal ve materyal su içinde hızla çözünebilmektedir. Doğal kontaminantlar 

her zaman su içinde bulunabilir. Örneğin; radyoaktif bir gaz olan radon 222 bazı kaya ve yer altı 

sularından yüzey sularına sızıntı yapabilir (Roberts, 2001:65-66).  

Pestisit maddeler geniş anlamda farklı kimyasalları kapsayabilmektedir. Böcek öldürücüler, kurt 

ve parazit yok ediciler, küf önleyiciler, yabani bitki kurutucular ve dezenfektan maddeleri 

içerebilmektedir (Roberts, 2001:10-11). Eko sisteme ve insan sağlığına zararları olan zirai tarım ve 

böcek ilaçlarının çocuklar ve yetişkinler üzerinde yüksek toksik etkilere sahip oldukları bilinmektedir. 

Yapılan son yıllardaki çalışmalarda Parkinson ve Alzheimer hastalığı ile pestisit kirlilikleri arasında 

korelasyonlara rastlandığı belirtilmektedir (Mostafalou ve Abdollahi, 2017: 549-590; Paul vd., 

2017:75-79).  

Bir maddenin sağlık yönünden riskini belirlerken şu formülü kullanırız: 

Risk = Toksisite x Maruz kalma  

Örneğin; pestisitler toksiktir fakat maruz kalan kişi yoksa risk de yoktur. Diğer tüm potansiyel 

tehlikelerde olduğu gibi “zehirlenmeyi yapan dozdur” (Roberts, 2001:55). 

1. GIDA VE SU GÜVENLIĞI  

Food and Agriculture Organization (FAO); World Health Organization (WHO) gıda güvenliğini 

sağlama amacıyla gıdaların üretim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara 

uyulması ve önlemlerin alınması amacıyla tanımlamalar yapmıştır. Bunun için gerekli şartlar: 

1) Sağlıklı ham madde temini 

2) Ham materyalden başlamak üzere işlenmesi, muhafazası, dağıtım ve servisi sırasında gerekli 

önlemlerin alınmasıdır (Erol, 2007). 

Günümüzde 800 milyondan fazla insan açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya 

bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde dünyada üretilen gıdaların % 20-25’inin tüketilmeden yok 

olduğu bilinmektedir. Bu sorunun başlıca nedeninin haşereler ve mikroorganizmalara bağlı olduğu 

ifade edilmektedir. Bu nedenle güvenli gıda üretimi toplumların sağlıklı beslenmesinde büyük önem 

taşımaktadır. Gıda zehirlenmelerine bağlı işgücü ve tedavi masrafları önemli ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır (Erol, 2007: 2-14). 
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Patojen mikroorganizmalarla veya bu mikroorganizmaların ürettiği toksin maddelerle enfekte 

olmuş gıdaların tüketimiyle meydana gelen hastalıklar gıda zehirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Bakteriler kendileri için gerekli uygun sıcaklık ve beslenme koşullarını bulduklarında fazla miktarda 

üreyebilmektedir. Gıda maddelerinin hazırlanması ve saklanmasında gerekli şartların yerine 

getirilmemesi, bakterilerin üremesi için gereken ortamın oluşmasına olanak sağlamaktadır. Gıda 

güvenliği sağlıklı insanların dışında dört grup için önem taşımaktadır. Bunlar; küçük çocuklar, hamile 

kadınlar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bağışıklığı düşmüş kişilerdir, bu gruplar için herhangi bir 

gıda zehirlenmesi ölümle sonuçlanabilmektedir  (Agel, 2007). 

Son yıllarda Avrupa Birliği gıdaların kesin olarak güvenilir olmalarını sağlamak için kapsamlı 

kurallar geliştirmiştir. Gıda izlenebilirliği gıda güvenliğinin sağlanmasında istenmeyen herhangi bir 

durum oluştuğunda ürün ve süreçleri geriye doğru izleyerek kriz yönetiminde doğru bilgilere 

ulaşılmasını sağlamaktadır. İlk olarak İngiltere’de BSE vakaları ile 1992’ de ayda 3000 den fazla 

salgın boyutlarına ulaştığının görülmesinden sonra yapılan araştırmalarda et ve kemik unları ile 

sığırlara bulaşmaların olduğu belirlenmiştir ve bu konuyla ilgili geniş önlemler alınmıştır (Tayar ve 

Yarsan, 2014: 266-267). 

Gıda ve su kaynaklı zehirlenme olayları ve gıda ürünlerinin geri toplatılmalarına bakıldığında E. 

coli türlerinin özellikle STEC 0157:H7, STEC 026, E. coli O157:H7, Salmonella Heidelberg, S. 

Montevideo, S. Senftenberg, S. Virchow, Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus gibi 

patojen mikroorganizmaların ve ayrıca Hepatit A ve E virüsleri, rotavirüs, norwalk virüse bağlı olarak 

meydana geldikleri anlaşılmaktadır  (https://www.foodsafety.gov/recalls/recent/index.html; https:// 

www. cdc. gov / ecoli /2013 /o157h7 -11 -13 /signs-symptoms.html).  

Antibiyotiklerin uygunsuz dozlarda ve zaman aralığında kullanılması, bakteri popülasyonunu 

artırarak direnç gösteren suşların oluşmasına neden olmaktadır. Antimikrobiyal dirençli bakteriyel 

patojenlerin ortaya çıkması da önemli bir halk sağlığı sorunudur. Antibiyotiğe dirençli suşlar ise, 

enfeksiyonların tedavisini zorlaştırarak başarısızlıklara sebep olmaktadır (Tayar ve Yarsan, 2014: 

159). 

Antibiyotiklerin kullanılması ile başta hayvanlardan elde edilen gıdalar olmak üzere insan 

sağlığı açısından ciddi tehlikelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü insan 

tedavisinde kritik önem taşıyan bazı antibiyotiklerin hayvanlarda kullanımının yasaklanmasını talep 

etmiştir. Gıdalarda antbiyotik bulunması dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasına, alerjik 

reaksiyonların oluşmasına, endotoksik şoklara, yenilebilir doku ve organlarda ilaç kalıntısı kalmasına, 

hastalarda bağışıklık sisteminin bozulmasına yol açabilmektedir (Tayar ve Yarsan, 2014: 157). 

Antibiyotik dirençliliği ve patojen tehlikeli mikroorganizmalarla ilgili yapılmış bir çalışmayı bu 

konuda örnek verebiliriz: 

https://www.foodsafety.gov/recalls/recent/index.html
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Çalışmada 22’si çiğ tavuk eti, 16’ sı çiğ kırmızı et olmak üzere toplamda 38 adet çiğ et ürünü 

incelenerek çiğ et ürünleri için mikroorganizma sayıları tespit edilmiştir. Numunelerden çiğ tavuk 

örneğinin 5’ inde; 16 adet, çiğ kırmızı et örneğinin 2’sinde ise 5.0x103 ve üzeri bakteri sayısına sahip 

Staphylococcus aureus tespit edilmiştir. Salmonella spp. ve Staphylococcus aureus varlığı yönünden 

doğrulanan 11 adet çiğ tavuk eti, 2 adet çiğ kırmızı et ve 5 adet yarı-pişmiş tavuk eti örneğinden izole 

edilen suşların 10 farklı antibiyotiğe karşı olan duyarlılık ve dirençleri araştırılmış ve Fig 1 ve 2’deki 

veriler elde edilmiştir (Bozkurt, 2018: 45-50). 

 

Fig.1: Staphylococcus aureus’un antibiyotiklere dirençlilik oranları (%). 

 

 

Fig.2: Salmonella spp.’ nin antibiyotiklere dirençlilik oranları (%). 

Görüldüğü gibi gıdalarda rastlanılabilen patojen bakteri suşlarının bazı antibiyotiklere direnç 

oluşturdukları ve bu konunun toplum sağlığı yönünden önem taşıdığı daha iyi anlaşılmaktadır. 
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Gıda ve su güvenliği kriz yönetimi ile ilgili her işletmenin az da olsa bir planı vardır. Fakat 

günümüzde bu konuyla ilgili anahtar hareket planları oluşturulması gerektiği belirtilmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde önemli düzeyde artmış Hepatit A vakaları ortaya 

çıkmıştır. Bu olay hasta tek bir kişinin gıdaya virüsü bulaştırması ve oradan gıda dağıtımı yoluyla 

başlamıştır. Norovirüs bulaşmalarına bağlı vakalardaki problem kaynağının ise dezenfeksiyon 

işlemlerinin yüksek maliyetlerden ötürü uygulanmamasından kaynaklandığı gözlenmiştir (Buchanon, 

2018). Virüsler bakterilerden farklı çok küçük mikroorganizmalardır. Bir hayvan, bitki, bakteri veya 

insan hücresi içinde canlılıklarını sürdürebilirler. Gıdalarda ve suda çoğalamazlar, fakat taşınabilirler. 

İnsan evsel atıkları, lağım suları, iyi pişmemiş midye, istridye vb. deniz ürünleri ile bulaşmaktadırlar 

(Roberts, 2001:19). 

Gıda ve su kaynaklı parazit ve protozoalar sağlıklı yetişkinler için sorun oluşturmamasına 

rağmen çocuk ölümlerinin nedenleri arasındadırlar. Sular aracılığıyla en çok Giardia ve 

Cryptosporidium parvum kaynaklı problemlerin ortaya çıktığı görülmektedir (Roberts, 2001:19-20).  

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Güvensiz gıdalar ve su çocuklar dışında, yaşlılar ve hamile kişiler için de riskli ve ölümcül 

olabilmektedir. Özellikle beş yaşın altındaki çocuklar gıda güvenliğinin sağlanamadığı durumlarda 

risk altındadır ve her yıl binlerce çocuğun gıdalara bağlı zehirlenmelerden yaşamını yitirdiği 

bilinmektedir. Güvensiz gıdalar tüketildiğinde uzun süreli sağlık problemlerine de yol açabilir 

(nörolojik hastalıklar, kanser vb.). Gıdaların güvensiz koşulları üretim, depolama, taşınma sürecinde 

gerçekleşerek komplex ve takip edilmesi zor hale gelebilmektedir. Gıda güvenliği multi-sektörel ve 

multi-disiplinlerarası bir konudur; Devlete Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Halk Sağlığı ile ilgili 

çalışanlar, Tarım, Eğitim Sektörleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüketici gruplarını kapsamaktadır. 

Toplumda herkes “Gıda Güvenliğinin” sağlanmasında pay sahibidir. Tüketicilerin her zaman doğru 

bilgiye ihtiyaçları vardır. Ayrıca Gıda Güvenliği; ihracat, turizm, ülke ekonomisi anlamında da tüm 

dünyada kritik önem taşıyan konuların başında gelmektedir. 
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2018 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ TWİTTER 

HESAPLARINDAKİ PAYLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Siyaset ilk insandan beri var olan bir bilim dalıdır. Temelinde, var olan ideolojiler 

doğrultusunda insanları ikna etmek ve harekete geçirmek bulunmaktadır. İnsan ilişkilerine yönelik 

çalışmalar ise iletişimi, dolayısıyla siyasal iletişimi zorunlu kılmaktadır. Bir siyasi sistem içerisinde ve 

belli bir görüş temelinde, farklı kitlelerin güvenini ve desteğini sağlamak için halkla ilişkiler 

çalışmalarından faydalanarak yapılan ve genellikle çift yönlü iletişim faaliyetlerinin bütünü siyasal 

iletişim olarak tanımlanmaktadır. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile beraber siyasal iletişim, 

meydanlarda gerçekleştirilen organizasyonlara ve kitle iletişim araçlarındaki tanıtım çalışmalarına ek 

olarak sanal ortamda da aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Özellikle Türkiye gibi toplam nüfusun 

yarısından fazlasının internet kullanıcısı olması ve sosyal ağları kullanması, hedef kitleler ile doğrudan 

temas kurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde siyasi liderlerin ne dediği kadar 

nasıl anlaşıldıkları da önemlidir. Bu noktada iletişim uzmanları devreye girmekte ve vaatlerin, 

ekonomik ve benzer konularla ilgili söylemlerin kısaca mesajların doğru kodlanması ve aktarılması 

için siyasal iletişim kampanyalarını ayrıntılarıyla düşünmektedir.  

Bu araştırmada, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adaylarının twitterdaki 

seçimle ilgili paylaşımları söylem analizi yöntemi ile analiz edilecektir.  Söylem analizi yönteminin 

seçilme sebebi, bu yöntemin metin yapılarını irdeleyen ve metin içerisindeki farklı türdeki anlamları, 

fikirleri ve ideolojileri açığa çıkarmak için kullanılan yöntem olmasıdır. Bununla birlikte söylem 

analizi kısa metinler üzerinde derinlemesine inceleme yapılmasına olanak tanımakta ve bu şekilde 

anlamlar arasındaki bağlamları ortaya koymaktadır. Liderlerin de bir konuyu nasıl aktardığı ve neyi 

ifade etmeye çalıştığının bilimsel olarak en iyi tespitlerinden birisi söylem analizi ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Araştırmanın kapsamı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilan edildiği 19 

Nisan 2018 ve propaganda faaliyetlerinin son bulduğu 23 Haziran 2018 tarihleri arasındaki seçim 

sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter paylaşımlarıdır. Araştırmada ilgili tarihler arasında 

twitterda yayınlanmış olan liderlerin söylemleri ele alınmakta ve bazı başlıklar altında 

incelenmektedir. Bunun nedeni siyasal iletişim sürecinde söylemlerinde en çok ne kullandıklarını, 

vaatlerinin detaylarının ne olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca adayların birbirleriyle ilgili olan 

paylaşımları ve söylemleri belirlenmekte ve bir kıyaslama yapılmaktadır. Çalışmanın sonunda bazı 

öneriler mevcuttur.  
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Seçimleri, Söylem Analizi.  

 

POLITICAL COMMUNICATION ON SOCIAL MEDIA: EXAMINATION OF THE 

SHARES ON TWITTER ACCOUNTS OF PRESIDENTIAL CANDIDATES IN THE 

ELECTIONS ON JUNE 24, 2018 

ABSTRACT 

Politics is a science since the existence of humankind and aims to persuade and activate people 

in the direction of the presence ideologies. Studies related to human relations require communication; 

therefore, political communication has become essential. Political communication is generally defined 

as the whole bidirectional communication activities by utilizing of public relations studies to ensure 

the trust and support of different mass in a political system and on the basis of a certain opinion. With 

the development of information communication technologies, political communication is actively used 

in virtual environment in addition to publicity activities in mass media, and organizations in meetings. 

It is of great importance for establishing direct connection with target group because more than half of 

the total population in Turkey is internet user and they use social media. Nowadays, it is also 

significant how the political leaders are understood as well as what they have said. Communication 

specialists play an important role at this point and think about the political communication campaigns 

in detail that the messages about the election promises, economic and similar issues are correctly 

coded and transferred. 

In this study, the shares about the general elections on June 24, 2018 on Twitter accounts of 

Presidential candidates are analyzed with discourse analysis method. The reason why discourse 

analysis method is preferred is that this method is used to examine the structures of texts and reveal 

different kinds of meanings, ideas and ideologies in the text. In addition to that, discourse analysis 

enables the short texts to be examined in detail, and therefore reveals the contexts among the 

meanings. Discourse analysis is one of the best scientific determinations of how leaders convey an 

issue and what they try to express. The scope of the study is the Twitter shares of Presidential 

candidates in the election process between the dates April 19, 2018, when Presidential elections are 

declared, and June 23, 2018, when propaganda activities end. In the study, the discourses of the 

leaders on Twitter between these dates are handled and analyzed under some titles. The reason of this 

is to indicate what they use the most in their discourse in the process of political communication, and 

the details of their election promises. The shares and discourses of the candidates related to each other 

are also determined, and a comparison is made. Some suggestions are made at the end of the study. 

Keywords:Elections on June 24, 2018, Social Media, Twitter, Presidential Elections, Discourse 

Analysis. 
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GİRİŞ 

Devletin, ekonomi uygulamalarının ve kültürün ortak paydalara sahip olduğu sivil alanı ve bu 

kavramların tamamını kapsayan toplum, bireylerden oluşmakta, bireyleri etkilemekte ve aynı zamanda 

onlardan etkilenmektedir. Toplum yapısal ve eylemsel olmak üzere iki seviyeden oluşmaktadır ve bu 

iki seviye de birbirini etkilemektedir. Toplumu var eden ve önemli bir yapı taşı olan birey, var olma 

ihtiyacı gereği iletişim kurmakta ve kurulan iletişim ile kişisel bilinç seviyesini arttırabilmekte, ayrıca 

toplumsal birliktelikler söz konusu olabilmektedir (Bkz. Şekil 1).   

 

Şekil 1: Bir Modern Toplum Modeli (Archer 1995, Bhaskar 1993, Bourdieu 1986, Fuchs 

2003a, 2003b, Giddens 1984, Fuchs, 2014). 

21. yüzyılda modern toplumun gerek ekonomik imkânlarının artması, gerek yeni iletişim 

teknolojilerinin gelişmesi ile beraber iletişim olanakları artmış ve dijital sosyal ortamlar gündelik 

hayatta daha fazla yer kaplamaya başlamıştır. Sosyal medya bu ortamlardan birisi olarak 

bilinmektedir. Sosyal medya; sosyal ağlar, bloglar, işbirlikçi siteleri, forumlar ve içerik toplayıcılar 

gibi etkileşim temelli dijital uygulamaları kapsayan genel bir isim olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla 

sosyal medya, insanların sosyal hayatlarını yeni iletişim teknolojilerinin uygulamaları ile dijital 

ortamda istenilen/oluşturulmuş hayat ile sürdürdükleri ve etkileşimin gerçekleştiği sosyal ağları 

kapsayan sanal ortamlar olarak açıklanabilir. Diğer bir tanımla “mesaj tahtaları, podcastler, 

mikrobloglar, ağlar, topluluklar, wikiler, bookmarklar gibi ortamları kapsayan sosyal medya, 

kullanıcıların etkileşim ve simetrik işleyiş ile dahil oldukları, içerik, profil, bilgi, görüş, duygu 

paylaştıkları çevrimiçi araçlar şeklinde de tanımlanmaktadır” (Arıcı, 2015: 53). Günümüzde bilgi 

iletişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan siyasi çevreler de yararlanmaktadır. Örneğin doğrudan 

https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/download/552/668?inline=1#3
https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/download/552/668?inline=1#12
https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/download/552/668?inline=1#30
https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/download/552/668?inline=1#30
https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/download/552/668?inline=1#44
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iletişim imkânı sağlaması nedeniyle sosyal medya ağları, siyasi kampanyalarda ideolojilerin 

aktarılarak seçmeni ikna etmek için stratejik ortamlar olarak düşünülmektedir. Siyasi partiler veya 

liderler, fikirlerini seçmenlere sunarken sosyal ağlar vasıtasıyla seçmenlerin talep ve önerilerini 

öğrenme imkânı bulmakta ve siyasi programlarını seçmenin isteğine göre şekillendirebilmektedirler 

(Tanyıldız ve Ateş, 2018: 50). Bu noktada doğru tekniklerle kurulan siyasal iletişim büyük önem 

taşımaktadır. Var olan düşünce veya davranışın sürmesini sağlamak ya da düşünce/davranış değişikliği 

yaratmak için siyasi aktörlerin kendi ideolojilerini aktarma gereksinimini karşılayan iletişime siyasal 

iletişim denilmektedir (Yalın, 2006: 170). Güçlü, katılımcı ve pratik hayatta uygulanırlığı yüksek olan 

demokrasi arayışının artması ile geleneksel medya siyasal iletişim açısından seçmenlerin ve adayların 

beklentilerini karşılamada yetersiz kalabilmektedir (Övünç, 2017: 28). Seçim dönemlerinde 

milletvekili adaylarının röportajları, adayların bireysel çalışmalarıyla ilgili özel haberleri miting 

haberlerinin gölgesinde kalabilmekte ve seçmene kendisini tanıtmada sorunlar yaşayabilmektedir  

(Sezgin ve Gökçe, 2017: 141). Günümüzde dijital ortam ile bu sorunun üstesinden gelinmekte ve 

adaylar, Twitter gibi sosyal ağlar ile her bir seçmenin istek ve beklentilerini öğrenip kendilerini de 

doğrudan tanıtma şansı bulabilmektedir (Bostancı, 2014: 86). Böylece yeni iletişim teknolojileri ile 

halkın siyasete olan katılım düzeyi artmakta ve siyasal iletişim aktörleri, etkileşimli siyasal iletişim 

atmosferi oluşturmaktadırlar. Sosyal medyanın sunduğu tüm olanaklara rağmen günümüz 

siyasetçilerinin Twitter gibi sosyal ağları siyasal iletişim sürecinde yeterince kullandıklarını söylemek 

doğru olmayabilir. Stieglitz, Brockmann ve Dang 2010 ve 2011 yıllarında Alman parlamentosunda 

toplam 197 parlamento üyesine bir anket uygulaması yapmışlardır. Ankette elde edilen bulgular, 

politikacıların sosyal medyada kendi itibarları hakkında güncel bilgi sahibi olmadıklarını, yeni 

eğilimleri ve farklı sosyal ağlardaki etkili kullanıcıları takip etmediklerini göstermektedir (Stieglitz 

vd., 2012: 22). Genel (2012: 30) tarafından 12 Haziran 2011 seçimlerine yönelik Meclise giren parti 

liderlerinin Twitter hesaplarına yönelik yapılan araştırma sonucu aşağıdadır:   

“Araştırmamızın sonucunda Türk politikacılarının sosyal medyaya 

ilgisiz kalmadıkları fakat bu alanın istenilen düzeyde de kullanılamadığı 

saptanmıştır. Araştırmaya konu olan siyasi liderlerin teknik olarak sosyal 

medyayı yeterince kullanamadıkları anlaşılmaktadır. Özellikle Twitter 

hesaplarının takipçilerin mesajlarına kapalı olması, Liderlerin yok denecek 

düzeyde takip listelerinin azlığı, siyasi kampanya süreci dâhilinde sosyal 

medyaya çok kısa denebilecek derecede zaman ayırmaları, sosyal medyayı 

daha çok “demeç verme” platformu olarak görüp etkileşimden uzak 

durmaları dikkat çeken olumsuzluklardan bazılarıdır. Siyasi liderlerin 

sosyal medyada ele aldıkları konuların da sınırlı oldukları gözlemlenmiş ve 

her bir siyasi liderin sadece bir veya iki konu üzerinde odaklandıkları tespit 

edilmiştir.”  
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Günümüzde sosyal ağlar gibi bilgi kaynaklarındaki çeşitlilik, insanların bilgiye ulaşmada daha 

fazla imkana sahip olması anlamına gelmektedir (Demihan, 2017: 264-265). Özellikle ikna gerektiren 

bir sürece sahip olan siyasal iletişim alanında siyasi aktörlerin bu alana ilgisiz kalabilmeleri 

düşündürücü olabilmektedir.  

1. 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ TWİTTER 

HESAPLARINDAKİ PAYLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim sürecinde Twitter ağında en fazla hangi konular üzerinde 

durdukları araştırmanın amacıdır. Bu doğrultuda, seçim süresince hangi Cumhurbaşkanı adayının 

hangi kelime üzerinde daha fazla durduğu, hangi siyasi terimi daha fazla irdelediği ve topluma sosyal 

medya yoluyla yansıttığı tespit edilmiştir. Araştırmada, Cumhurbaşkanı adaylarının resmi Twitter 

hesaplarındaki mesajlardan birbirileriyle farklı ve benzer olan kelimeler yansıtılmıştır. Söylem analizi 

perspektifiyle tespit edilen kelimelerin siyasal iletişimle olan ilişkilerine değinilmiştir.  

1.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada söylem analizinden faydalanılmıştır. Söylem analizi yöntemi; metinleri, metinlerin 

içerisindeki kelimeleri ve bu kelimelerin yapısını incelemek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

söylem analizi, metinlerde yer alan kelimelerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve fikirler arasındaki 

anlam ilişkilerini irdeleyen yöntemdir (Kılıçaslan, 2016: 148). Bu kapsamda, araştırmada söylem 

analizi yönetimi tercih edilmiş, Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter’daki kısa metin paylaşımları 

üzerindeki anlam ilişkileri ve kelime yapısı irdelenmeye çalışılmıştır.  

1.3. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtlılıkları 

Bu araştırmanın evrenini; Cumhurbaşkanı seçiminin başladığı 19 Nisan 2018 ve seçimin 

yapıldığı 24 Haziran 2018 tarihleri arasındaki Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter’daki seçimle ilgili 

paylaşımları oluşturmaktadır. Evrenin tamamı incelemeye dâhil edilmiş, örneklem olarak bir kısıtlılığa 

gidilmemiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral 

Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in resmi Twitter hesapları 

incelenmiştir.  

Adayların resmi Twitter hesaplarındaki paylaşımlarından siyasal ileti kapsamında seçimle ilgili 

olanlarının ele alınması bir kısıtlılıktır. Ayrıca 19 Nisan-24 Haziran 2018 tarihleri arasındaki iletilerin 

değerlendirmeye alınması ikinci bir kısıtlılık olarak gösterilebilir.  

2. BULGULAR 

24 Haziran 2018 Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri 

yapılmıştır. Seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı adayları sırasıyla; Recep Tayyip Erdoğan %52.59, 
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Muharrem İnce %30.64, Selahattin Demirtaş %8.40, Meral Akşener %7.29, Temel Karamollaoğlu 

%0.89 ve Doğu Perinçek %0.20 oranında oy almıştır (secim.haberler.com). Bu sonuçlar doğrultusunda 

Recep Tayyip Erdoğan genelde 12’inci, yeni sistemin ise ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaya 

başlamıştır.   

Seçim süresi boyunca Cumhurbaşkanı adayları resmi Twitter hesaplarını aktif olarak 

kullanmışlardır. 

 

Grafik: 19 Nisan 2018 – 24 Haziran 2018 Tarihleri Arasında Cumhurbaşkanı Adaylarının 

Resmi Twitter Hesaplarında Seçimlerle İlgili Paylaşım Sayıları 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı adayları seçim dönemi boyunca sosyal 

medya ortamı Twitter hesaplarını aktif olarak kullanmışlardır ve toplamda resmi hesaplarından 

seçimle ilgili 827 tweet atılmıştır. Resmi atılan tweetlerde 50 tweet ile en az tweet atan 

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 230 tweet ile en fazla tweet atan Cumhurbaşkanı adayı 

ise Meral Akşener olmuştur. Bununla birlikte Selahattin Demirtaş seçim süreci boyunca cezaevinde 

olmasına rağmen seçimlerle ilgili olarak 223 tweet paylaşımı yapmıştır.  
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Şekil 2: Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tweetleri.  

Yukarıdaki şekil 2’de, 19 Nisan 2018 – 24 Haziran 2018 tarihleri arasında, Recep Tayyip 

Erdoğan’ın seçimle ilgili olarak resmi Twitter hesabından 50 tweet paylaşımının teması gösterilmiştir. 

Bu kelimelerin belirlenmesinde seçim sürecindeki siyasal iletişim teması belirleyici olmuştur. Buna 

göre; Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim dönemi boyunca paylaştığı tweetlerde özellikle Türkiye, Vakit, 

Güç, Yeni, Vatandaş, Ekonomi ve Genç temaları üzerinde durduğu görülmektedir. Bu kapsamda 

Recep Tayyip Erdoğan Seçim sürecini yönetirken günün koşullarında önemli olan temalar üzerinde 

fazlasıyla durmuştur.   

 

Şekil 3: Cumhuriyet Halkla Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 

Tweetleri. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 19 Nisan 2018 – 24 Haziran 

2018 tarihleri arasında toplam 80 tweet atarak Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra seçimle ilgili olarak 

en az tweet atan Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Muharrem İnce’nin attığı tweetlerde 18 kez 

“Başaracağız” ve 11 kez “Umut” kelimesi üzerinde durduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
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tweetlerinde vurguladığı diğer kelimeler ise Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve 

Millet olmuştur. 

 

Şekil 4: Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun Tweetleri. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir diğer aday ise Saadet Partisi genel başkanı Temel 

Karamollaoğlu olmuş ve seçim süresi boyunca toplamda 102 tweet atmıştır. Yukarıda şekil 4’te görsel 

olarak ifade edildiği gibi Temel Karamollaoğlu bu tweetlerde özellikle “parti” ve “seçim” kelimeleri 

üzerinde durmuştur. Bu durumda onun seçimi parti ölçeğinde değerlendirdiğinin kanıtı olarak 

gösterilebilmektedir. Bunun yanında Temel Karamollaoğlu’nun seçim boyunca üzerinde durduğu 

diğer temalar; millet, saadet, Türkiye, yeni ve vatan kelimeleridir.   

 

Şekil 5: Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in Tweetleri. 

Bir diğer Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise seçim süreci boyunca seçimlerle ilgili 142 

tweet atmıştır. Perinçek Şekil 5’te de görüldüğü üzere en çok – 70 kez “Türkiye” kelimesi üzerinde 

durmuştur. Bununla birlikte diğer üzerinde durduğu temalar ise en çoktan en aza tekrarlanma sırasıyla 

vatan, parti, Atatürk, iktidar, HDP ve cumhuriyet kelimeleridir. Bu noktada Perinçek’in tweetlerinde 

HDP’ye toplamda 17 kez vurgu yapması dikkat çekmektedir. 
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Şekil 6: Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın 

Tweetleri. 

Halkların Demokratik Partisi cezaevinde olmasına rağmen Selahattin Demirtaş’ı seçim 

sürecinde aday göstermiştir. Selahattin Demirtaş ise seçim sürecinde toplamda 223 tweet atarak, 

seçimle ilgili en fazla tweet atan ikinci Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Selahattin Demirtaş’ın 

twetlerinde özellikle üzerinde durduğu kelimeler ise HDP, demokrasi, seçim, güzel, kardeşlik, 

Cumhurbaşkanı ve Türkiye olmuştur. Sıfat olan güzel kelimesinin en fazla tekrar edilen dördüncü 

kelime olması dikkat çekmektedir. Selahattin Demirtaş içerisinde bulunduğu ve seçim dönemindeki 

ortamı seçim tweetlerine yansıtmıştır.  

 

Şekil 7: İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in Tweetleri. 

Meral Akşener seçim süresince sosyal medya platformu olan Twitter’ı en etkin kullanan 

Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Şekil 7’de görüleceği üzere en çok “millet” kavramı üzerinde durmuş 

ve toplamda 230 tweet atmıştır. Bununla birlikte Meral Akşener’in üzerinde durduğu diğer temalar 

Türkiye, ülke, genç, Cumhurbaşkanı, Allah ve vatandaş olmuştur. Meral Akşener dini bir kelime olan 

“Allah” temasını 16 kez kullanmıştır. Seçim döneminde oy kullanma potansiyeli yüksek seçmen 

kitlesini oluşturan “genç” temasına ise 25 kez vurgu yapmıştır. 
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye’de 24 Haziran 2018’de gerçekleşen seçimle birlikte yeni Cumhurbaşkanı belirlenmiş ve 

27. dönem milletvekilleri seçilmiştir. Bununla birlikte araştırma sonuçlarına bakıldığında bu seçim 

sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarının resmi Twitter hesaplarını aktif olarak kullandıkları görülmüştür. 

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle bu seçim sürecinde “Türkiye” ve 

“vakit” temaları üzerinde durduğu yapılan analiz sonucunda açığa çıkmıştır. Siyasal iletişim 

stratejisini bu doğrultuda şekillendirmiştir. Bu strateji Türkiye için en önemli vakitte olunduğunu 

yansıtmaktadır. Bununla birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ın tweetlerinde ekonomi üzerinde özellikle 

durması diğer adaylardan bir diğer farkını ortaya çıkarmıştır.  

Seçimlere yoğun çaba harcayan Muharrem İnce’nin ise bu süreçte özellikle “Başaracağız” 

teması üzerinde durduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda mevcut sistem içerisinde seçimleri kazanmak 

için aşırı motive olduğu ve tamamen kazanmak odaklı çalışmalar yaptığı yorumu yapılabilir. 

Temel Karamollaoğlu seçim sürecinde Twitterdaki siyasal iletişimi parti ölçeğinde 

değerlendirmiş ve en çok “parti” kelimesini kullanarak bu söylemdeki bir analizin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.   

Bir başka aday Doğu Perinçek’in Recep Tayyip Erdoğan gibi “Türkiye” teması üzerinde 

durduğu görülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye teması noktasında 

örtüştükleri görülmektedir.  

Cezaevinde sosyal medya üzerinden seçmenlere hitap etmeye çalışan Selahattin Demirtaş’ın 

yargının verdiği imkânlar dâhilinde tweet attığı düşünülmektedir. Seçim sürecinde en çok HDP 

özelinde tweet atması ise seçimlere partisel olarak baktığını göstermektedir. Bununla birlikte 

demokrasi ve kardeşlik gibi terimleri birçok kez vurgulaması dikkat çekici olmuştur.  

Yeni kurulmuş bir partinin lideri olmasına rağmen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Meral 

Akşener ise Türkiye’nin içerisinde bulunduğu seçim ortamındaki etmenleri çok iyi belirlemiş, daha 

çok birleştirici bir kapsamda “millet” kelimesi üzerinde durmuştur. Bununla birlikte “genç” kelimesini 

en çok kullanarak seçimlerde gençlerin öneminin farkında olduğunu göstermiştir. Dini bir kavram olan 

Allah kelimesini birçok kez tekrar etmesi ise kırsal kesimdeki ve muhafazakâr insanlara da hitap 

etmeye çalıştığını göstermektedir.  

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı adaylarının seçim sürecinde sosyal medya platformu olan 

Twitterdaki seçimle ilgili paylaşımları incelendiğinde birçok farklı temayı yansıttıkları görülmektedir. 

Özellikle Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin içinde bulunduğu süreci çok iyi tespit ederek seçim 

çalışmalarına yansıtmış ve başarılı bir seçim sürecini geride bırakmıştır. Ayrıntılara bakıldığında ise 

aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 
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 Türkiye’de seçim süresince Twitter hesapları aktif olarak kullanılmaktadır.  

 Tweet sayısı ile seçimlerde oy alma ve seçim kazanma doğru orantılı olmayabilir.  

 Atılan tweetlerin niceliği kadar niteliği de önem taşımaktadır.  

 Seçim sürecinin ilk zamanlarına hızlı başlayan adayların seçimi kazanmalarına kesin 

gözle bakılması doğru olmayabilir. 

 Twitter gündemin yakından takip edildiği bir ağ olduğu için paylaşımların da 

gündemle ilgili olmasına dikkat edilmelidir.  

 Türkiye’de cezaevinde olan bir partinin lideri, seçim sürecinde sosyal ağlarını 

kullanabilmektedir. 

 Türkiye’de bir partinin seçim sürecinde sosyal ağları aktif veya iyi kullanması partinin 

ne kadar yeni ya da eski olduğu ile ilgili değildir.  

Son olarak Twitter gibi sosyal ağların yalnızca bir siyasal iletişim kanalı olduğu, tüm 

paylaşımların profesyonelce yapılması gerektiği ve siyasal iletişim sürecinin bütünleşik bir kampanya 

olarak düşünülmesinin zorunlu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  

KAYNAKÇA 

1. Arıcı, A. (2015), Yeni Medya Çağında Siyasal İletişim: Siyasi Partilerin ve Siyasi Parti 
Liderlerinin Sosyal Medya Performansları Üzerine Araştırma,  Pazarlama ve Pazarlama 
Araştırmaları Dergisi, (15), 49-67. 

2. Bostancı, M. (2014), Siyasal İletişim 2.0, Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 3 (3), 84-96. 
3. Demihan, K. (2017), Türkiye’de 2017 Anayasa Referandumu Sürecinde Siyasal İletişim Aracı 

Olarak Twitter Kullanımı, Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 5 (2), 262-280. 

4. Fuchs, C. (2014), Social Media and the Public Sphere, 2018 tarihinde University of 
Westminster: https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/552/668 adresinden alındı. 

5. Genel, M., G. (2012), Siyasal İletişim Kampanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı: 12 
Haziran 2011 Seçimleri Twitter Örneği, The Turkish Online Journal of Design, Art and 
Communication – TOJDAC, 2 (4), 23-31.  

6. Kilicaslan, E. (2016), Siyasal İletişim Açısından Sosyal Medyanın Önemi: 7 Haziran ve 1 
Kasım Seçimleri Sürecinde Liderlerin Twitter Paylaşımlarının Söylem Analizi Çerçevesinde 

Karşılaştırılması, İnternational Symposium Culture and Communication in Anatolia Past, 
Present and Future, (15-17 Haziran) Ankara, 147-156. 

7. Meriç, Ö. (2017), Çevrimiçi Siyasal İletişim Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi, Selçuk 
İletişim Dergisi, 9 (4), 25-39.  

8. Sezgin, M. ve Gökçe, S. (2017), Meclis’te Grubu Bulunan Partilerin 2015 Genel Seçimlerinde 
Gazetelerde Çıkan Miting Haberlerinin İçerik Çözümlemesi, Karabük Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 130-144. 

9. Stieglitz, S., Brockmann, T. ve Dang, X., L. (2012), Usage of Social Media for Political 
Communication, Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) AIS Electronic 
Library (AISeL). Proceedings. Paper 22.  

10. Tanyıldızı, N., İ. ve Ateş, T., Y. (2018), Siyasi Parti Genel Başkanlarının 15  Temmuz Darbe 
Girişimi Sonrası Twitter Mesajlarına Yönelik İçerik ve Söylem Çözümlemesi, ASSAM 
Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal, (10), 
46-63.  

11. Yalın, B. E. (2006), Siyasal İletişimin Reklam Boyutuna İlişkin Kuramsal Bir inceleme,  

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 170-180.  
12. https://secim.haberler.com/2018/cumhurbaskanligi-secim-sonuclari/ E. T.: 27/09/2018. 

https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/552/668


496 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER 

ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1997:01-2017:12) 

Dr. Öğrt. Üyesi Hayati AKSU 

Atatürk Üniversitesi İİBF 

Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Fatih AYDEMİR 

Atatürk Üniversitesi İİBF 

Prof.Dr. Ömer Selçuk EMSEN 

Atatürk Üniversitesi İİBF 

ÖZET 

Ülkeler herhangi bir malın üretiminin tüketiminden arta kalanı pozitif bakiye vermesi halinde 

ihracat; tersi durumda ise ithalatçıdırlar. İhracat ile ithalat arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalarda 

genel olarak ithalat ile ihracatın eş-bütünleşik olduğuna dair koşulunun geçerli olduğu ve bunun da 

zamanlararası bütçe kısıtı çerçevesinde işleyen mekanizmaya bağlı olduğuna işaret edilir. Dolayısıyla 

bu konuda yapılan çalışmalarda doğrusallık varsayımı baz alınır ve testlerde de eş-bütünleşme 

ilişkileri ile araştırılır. İlişkilerin doğrusal değil de, doğrusal olmayan bir etkileşim içerisinde 

gerçekleştiğine dair araştırmalar son dönemde yaygınlaşmaya başlamıştır. Doğrusallık varsayımında 

ihracat ile ithalat arasında uzun dönemde mutlak aynı yönde hareketin olması beklenir. Buna karşılık 

doğrusallığın olmadığı varsayımda ise uzun dönemde aynı yönde hareket yerine; birbirinden bağımsız 

hareketlerin ortaya çıktığı yapıdan bahsedilir. Ampirik literatürde zamanlararası bütçe kısıtı hipotezini 

destekleyici nitelikte doğrusallığa işaret eden çalışmaların yanı sıra bunu teyit etmeyen çalışmaların 

varlığı dikkat çekmektedir. Genel olarak asimetrik yapının varlığı da başta ABD olmak üzere daha çok 

gelişmiş ülke kökenli çalışmalarda desteklenmekte ve bu da o ülkelerin güçlü paralarının dünya 

senyoraj gelirlerini elde etmelerinin yansıması konumundadır. Bu çerçevede doğrusallığa ilişkin 

yaygın literatürde ARDL yaklaşımının aksine, doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı ve asimetrik eş-

bütünleşme metoduyla konunun ele alınması incelemeye değer değerdir. Böylece çalışmada Türkiye 

özelinde aylık veriler ile ihracat ve ithalat ilişkileri inceleme konusu yapılmıştır. Elde edilen 

bulgularda Türkiye ekonomisinde ithalat ile ihracat arasında asimetrik değil, simetrik etkileşimin 

olduğu ve bu etkileşimin her iki yönde de birbirine yaklaşık eşit olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

Türkiye ekonomisinde dış ticaret açığının simetrik boyutlarda olduğu ve bunun da özellikle hizmet 

ticareti bilançosunda verilen fazlaların yanında, kısmen de olsa sürdürülebilir borç yapısıyla finanse 

edildiği söylenebilir. Ancak, sürdürülebilir borç yapısında ortaya çıkacak sapmalar ise ülke 

ekonomilerinde dövizde spekülatif atakları tetikleyerek, ödemeler bilançosu krizi şeklinde tanımlanan 

olguların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zamanlararası bütçe kısıtı, İhracat ve ithalat ilişkileri, Asimetri analizleri. 
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RESEARCH OF ASYMMETRIC RELATIONS BETWEEN EXPORTS AND 

IMPORTS: THE CASE OF TURKEY (1997:01-2017:12) 

ABSTRACT 

In case of countries give positive residual balance between consumption and production of 

goods, they are exporters, otherwise they are importers. In studies examining the relationship between 

exports and imports, it is generally pointed out that the valid condition that imports and exports are co-

integrated, and that this depends on the mechanism operating within the framework of the 

international budget constraint. Therefore, in many studies on this topic are based on the assumption 

of linearity, and also investigated with co-integration tests. Recent studies have been conducted on 

nonlinear relationship because there are many cases stated that there are nonlinear relationships 

between export and import. On the assumption of linearity, it is expected that there will be an absolute 

long-term movement between export and import in the same direction. On the contrary, in the 

assumption of non-linearity, in the long term instead of same direction, it is mentioned that 

independent movements have emerged. In empirical literature, it is noteworthy that studies that point 

to linearity in support of the temporal budget constraint hypothesis, as well as studies that do not 

confirm it. In general, the presence of symmetrical structure is supported by more developed country-

based studies, especially in the USA, which is a reflection of the strong money of those countries to 

obtain world seniorage income. Contrary to the ARDL approach in the general literature on linearity, 

it is worth examining the nonlinear ARDL approach and asymmetric co-integration method. Thus, 

export and import relationship with Turkey's monthly data were examined. From findings, the 

relationships between the export and import on Turkish economy is not asymmetric, it is symmetrical 

in both directions of interaction and approximately equal one to another. Accordingly to this, it is in 

symmetrical size of the trade deficit on Turkish economy moreover, it can be said that this is financed 

by not only the surplus given in the service trade balance but also sustainable debt structure not least. 

However, deviations that arise in the sustainable debt structure are triggering speculative attacks in 

foreign exchange in the country's economies. This situation can lead to the emergence of phenomena 

defined as balance of payment crisis. 

Keywords: Intertemporal budget constraint, Relationships of imports and exports, Asymmetry 

analysis. 

GİRİŞ 

Dış ticaret açıklarını dengelemek için her ülke tarafından kullanılan makroekonomik politikalar 

gelir azaltıcı veya gelir kaydırıcı politikalar olarak tanımlanır. Bu politikaların tümü aynı anda 

uygulandığında, bir problemi çözerken, bunun diğer unsurlar üzerine yaratacağı etkileri izole etmek 

kolay olmamaktadır. Dolayısıyla özelde politikaların yansıması, dışsal durum veya ticaret dengesi ile 
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ilgilidir ve bu da bir ülkenin ihracatının ve ithalatının uzun vadede eş-bütünleşik olup olmadığının 

belirlenmesiyle resmedilir. Burada eş-bütünleşme koşulunda ise, tüm makro politikaların bileşik 

etkilerinin birlikte etkili olduğu ileri sürülmektedir (Arize ve Bahmani-Oskooee, 2017: 1).  

Bileşik etkiler fikri ilk olarak Husted (1992) tarafından ele alınmış ve test edilmiş; ABD 

özelinde eş-bütünleşme ilişkisinin olmadığı ve dolayısıyla genel kabul gören geçici bütçe kısıtının 

bulunmadığı sonucuna varılmıştır (Husted, 1992: 163-164). Daha sonrasında Wijeweeara ve Deskins 

(2010) tarafından yapılan çalışmada ise bu kez ABD’nin ticaret partneri 23 ülke dahil edilerek 

inceleme konusu yapılmıştır; uzun dönemli eş-bütünleşme ilişkisinin sadece küçük ticari partnerlerle 

arasında olduğu; buna karşılık büyük ticari partnerlerle gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Ticari açık 

mekanizmasının genel olarak Husted’ın da belirttiği şekliyle 1983’den itibaren başladığı ve giderek 

derinleştiği tespiti yapılmıştır (Wijeweera ve Deskins, 2010: 32-34).  

Konuyla ilgili olarak Türkiye ekonomisinde de ABD’de gözlendiği biçimde mal ihracat ve 

ithalatı, yani dış ticaret bilançosunun temel iki aktörü arasındaki ilişkilerin simetrik mi, yoksa 

asimetrik mi olduğu incelemeye değerdir. ABD ekonomisinde simetrik değil, asimetrik ilişkilerin 

yakalanmasında özellikle ithalatın belirleyicisinin ihracat değil, başta hizmet ticaretinde pozitif bakiye 

verme, borçlanabilme kapasitesi ve/veya doların dünyada senyoraj para olma fonksiyonu görmesinin 

etkili olduğu söylenebilir. Ancak, TL özelinde dolardaki gibi senyoraj avantaj bulunmamakla birlikte, 

borçlanabilmeyle ve/veya hizmet ticaretinde pozitif bakiye vermeyle böylesi bir asimetri ilişkinin 

olması olasılık dahilindedir. Diğer bir ifadeyle Türkiye ekonomisinin borçlanabilme kapasitesinin 

sınırı konusunda borçlanmanın sürekli artarak devamından böyle bir yargıya varılabilir. Bu nedenle 

Türkiye ekonomisinde dış ticaret yapısındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin asimetrik mi, yoksa 

simetrik mi olup olmadığı araştırma konusu yapılmıştır. 

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Konuyla ilgili olarak literatür araştırmaları incelendiğinde, toplam ihracat ve ithalat verilerinin 

kullanılmasıyla elde edilen sonuçlardan karma bulgular elde edilmektedir. Bu çalışmalar içerisinde 

Arize ve Bahmani-Oskooee (2017)’nin Türkiye’nin de dahil olduğu 100 ülke üzerine yaptığı üçer 

aylık verilerle yaptıkları incelemelerde, ilişkilerin doğrusallığı sorgulatılmıştır. Buna göre literatür 

incelemelerinin %50’sinde doğrusallık araştırmalarının geçerli olduğu; doğrusallığın olmadığına dair 

incelemelerde de bu tezin %95 ülkede geçerlilik arz ettiği görülmüştür. Dolayısıyla bir kısım 

çalışmalarda simetrik ilişkilerin varlığı teyit edilirken, bir kısım çalışmalarda ise asimetrik ilişkilerin 

varlığı gözlenmiştir. Bu çerçevede eş-bütünleşmenin varlığına dair (bkz. Bahmani-Oskooee, 1994; 

Bahmani-Oskooee ve Rhee, 1997; Arize, 2002; Irandoust ve Ericsson, 2004; Keong vd., 2004; 

Narayan ve Narayan, 2004; Uddin, 2009; Greenidge vd., 2011; Babatunde, 2014; Singh, 2015) 

bulgulara ulaşılmıştır. Buna karşılık bir kısım çalışmalarda da eş-bütünleşmenin olmadığına (bkz. 

Baharumshah vd., 2003; Narayan ve Narayan, 2004; Tang ve Alias, 2005; Tang, 2006; Andreosso-
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O’Callaghan ve Kan, 2007; Laszlo ve Pal, 2008; Husein, 2014) dair sonuçlar elde edilmiştir (Arize ve 

Bahmani-Oskooee, 2017: 2). Konu ile ilgili literatüre ilişkin bir değerlendirme yapıldığında, eş-

bütünleşme ilişkisinin bazen gelişmiş ülkelerde, bazen de gelişmemiş ülkelerde olduğuna dair 

bulguların varlığı dikkat çekmektedir. 

İhracat ve ithalat arasında uzun dönemde dış dengenin sağlanması zorunluluğu nedeniyle 

simetrik ya da doğrusal olması özellikle senyoraj veya benzeri gelirler elde etme kapasitesi olmayan 

ülkeler özelinde beklenen ilişkilerin ortaya çıkması olağandır. Diğer taraftan bu türden ilişkinin 

çıkmamasının temelinde borçlanabilme kapasitesinin sınırına gelmemişliğin yattığı ileri sürülmektedir. 

Diğer bir ifadeyle borçlanabilme kapasitesi sınırı tanımlamasında dış açıklarda düzeltmenin uzun 

dönemden de öte, “çok daha uzun dönemde” yaşanan düzeltmelerin, yani devalüasyonlar/krizlerin 

ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle açığın sürdürülemezliği ilkesi genel anlamda 

çalışırken, herhalde açığı sürdürebilme yeteneğinin istisnai ülkesi olarak da ABD gösterilebilir ve bu 

durumu ABD’nin dünya senyorajına sahip oluşuyla açıklamak mümkündür. 

2. AMPİRİK ÇERÇEVE 

İhracat ve ithalat ilişkilerinde, niçin ihracat yapılır sorusuna iki şekilde cevap verilir. Birincisi, 

iç talepten (Dd) fazla olan yurtiçi üretimin (Qd) dış piyasalara (Qd-Dd=X) enjekte edilerek içerideki 

üreticilerin, yetersiz iç talep ve buna bağlı olarak düşük fiyatlarla karşılaşmasının önüne geçmek 

içindir. İkincisi ise, şüphesiz yurt içerisinde üretilemeyen ya da yurtiçinde üretimi (Qd) yetersiz olan 

şeylerin; dolayısıyla iç talep fazlalığının (Dd) massedilmesi için yapılan ithalatı (Qd-Dd=M) karşılamak 

için yapılır şeklinde cevap verilir. Ancak, sorunun cevabı genellikle ikinci açıklamada kendine yer 

bulmaktadır. Bu nedenle genelde bütün ülkeler açısından zamanlararası bütçe kısıtı nedeniyle ithalat 

ile ihracat arasında uzun dönemli bir ilişkinin söz konusu olması beklenmektedir: 

Mt = a + bXt + ɛt                  (1) 

İthalat ile ihracat arasında uzun dönemli ilişki beklentisinin de kökeninde ihracata yönelik 

sanayileşme stratejisini benimsemiş ülkelerde karşılaştırmalı üstünlük yapısı baz alınmakta; avantajlı 

alanlarda yoğun üretim ve dış satıma (X) gidilmekte, buna karşılık rekabet açısından dezavantajlı 

alanlarda ise dış alım (M) söz konusu olmaktadır (Gerni vd., 2008).  

Genel anlamda uzun dönemli ilişki araştırmasında Engle ve Granger (1987) tarafından 

geliştirilen eş-bütünleşiklik incelemesiyle ortaya koymak mümkündür. Diğer bir ifadeyle M ve X eş-

bütünleşik ise, bu iki değişkenin her ikisinin de benzer şekilde d, yani I(d) biçiminde eş-bütünleşik 

olması; fakat iki değişkenin doğrusal bileşimi için gölge değişken olarak artıklarının da d’den daha 

düşük bir düzende entegre olması gereklidir. Örneğin M ve X’in her ikisi de I(1)’se ve EKK’ya dayalı 

artıkları I(0)’sa, ithalat ve ihracatın eş-bütünleşik olduğu söylenir. Artıkların da I(1) olması halinde, M 

ile X arasında eş-bütünleşme veya uzun dönemde yakınsamanın ortaya çıkabileceği ikinci bir kanalın 
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varlığından bahsedilebilir ve (1) nolu eşitliğin hata düzeltme gösterimi de ARDL formunda şu şekilde 

ifade edilebilir: 

ΔMt = α +    
  
   ΔMt-i +    

  
   ΔXt-i + λɛt-i +  t            (2) 

Granger’in bakış açısıyla iki kanal vasıtasıyla (2) nolu modelde X’in M’ye neden olduğu ileri 

sürülür. Bunlardan ilki, kısa dönemli dinamik ayarlama yoluyla gerçekleşir ve ⅀δi=0 şeklindeki sıfır 

hipotezi reddedilmelidir. Diğeri de, uzun dönemlidir ve gecikmeli hata düzeltme yoluyla ortaya çıkar. 

Bu kanalla λ’nın tahmini negatif ve anlamlı olmalıdır. λ’nın tahmini negatif ve anlamlı olmasını 

Banerje vd. (1998), iki değişken arasında eş-bütünleşmenin dolaylı olacağını ifade etmişlerdir. 

Diğer taraftan bir değişkenin I(1) ve diğer değişkenin de I(0) olması halinde, Pesaran vd. (2001) 

alternatif bir çözüm sunmuşlardır. Buna göre εt gecikmesi için bir dönemli çözümlemeye gitmişler ve 

(2) nolu denklemi de (3) nolu denklemle ifade etmişlerdir: 

ΔMt = α +    
  
   ΔMt-i +    

  
   ΔXt-i + λ0Mt-1 + λ1Xt-1 +  t             (3) 

(3) nolu eşitlik gecikme seti seçim kriteri kullanılarak EKK ile tahmin edildiğinde, M üzerine 

X’in uzun dönemli etkileri λ0 üzerine λ1 normalleştirilerek türetilir. Ancak, bu tahmini geçerli kılmak 

için eş-bütünleşme tesis edilmelidir. Pesaran vd. (2001), M ve X arasında eş-bütünleşme için iki test 

hazırlamışlardır. Birincisi, eş-bütünleşmenin işaret olarak gecikmeli seviye değişkenlerin ortak 

işaretini belirlemek amacıyla uygulanan F testidir. İkincisi, t testi veya literatürdeki bilinen şekliyle 

ECMt-1 testidir. Bu alternatif testte eşitlik (1) ve b tahminleri ECM olarak tanımlanan hata terimini 

türetmek için kullanılır. ECMt-1’de anlamlı bir negatif katsayı, eş-bütünleşmeyi destekleyecektir. 

Değişkenler I(0) ve I(1) bileşenlerinde olduğunda bile, Pesaran vd. (2001) değişkenlerin özelliklerini 

entegre etmek için hesaplanan her iki testin yeni kritik değerlerini tablolaştırmışlar; böylece bütün 

makro değişkenlerin ya I(1) ya da I(0) olduğu yaklaşımdaki şekliyle öncelikli olarak birim kök testi 

yapmaya ihtiyaç kalmayacağını ifade etmişlerdir. 

Son olarak Shin vd. (2014), (3) nolu eşitliği modifiye etmişler ve böylece M üzerine X’in 

asimetrik etkileri test edilebilir olmuştur. Modifikasyon kısmi toplam görüşünü kullanarak azalışlardan 

hareketle ayrıştırıcı artışı içerir. İki kısmi toplam değişkenler şu şekilde türetilir: 

  
  =              

   ,           
  =              

               (4) 

Burada   , X’de sadece bir artışı yansıtan yeni bir zaman serisi değişkenidir ve    de X’deki 

sadece bir azalışı yansıtan bir diğer yeni zaman serisi değişkendir. Bu durumda Shin vd. (2014), (3) 

nolu eşitliğe geri dönerek ve ürettikleri iki yeni değişkeni X değişkeni ile ikame ederek yeni bir 

önermede bulunmuşlardır: 

ΔMt-i = α +    
  
   ΔMt-i +    

   
   Δ    

  +    
   

   Δ    
  + ρMt-1 +       

  +       
  +  t           (5) 
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İki kısmi değişkeni üretmede ihracatın doğrusal olmayan ayarlaması ortaya çıktığından, (5) nolu 

eşitlik gibi modeller doğrusal olmayan ARDL modeli veya NARDL olarak yaygın bir şekilde ifade 

edilirken, (3) nolu tanımlama ise doğrusal ARDL modelidir. Shin vd. (2014), Pesaran vd. (2001)’in (3) 

nolu eşitliği tahmin etmek ve F ile t testlerini uygulamak suretiyle (5) nolu eşitliğe uygunluk 

sağlamışlardır. Tek bir değişken olarak (5) nolu eşitlikteki iki kısmi toplam değişkenleri üretmeyi 

amaçlamış olsalar da, (3) nolu eşitlikten hareketle (5) nolu eşitliğe ulaşmışlar ve kritik F istatistiği 

değerleri de yüksek seviyede kalmıştır. Eş-bütünleşme tesis edildiğinde, bu kez Wald testi H0 
   

    
=
   

    
 

hipotezini reddederse, ihracattaki uzun dönemli etkilerin asimetrik olacağı söylenir. Yine Wald testi 

H0 hipotezi ⅀  i
+=⅀  i

- hipotezini reddederse, bu kez de ithalat üzerine ihracatın kısa dönemli etkileri 

asimetrik olacaktır. 

Şimdiye kadar hem doğrusal hem de doğrusal olmayan ARDL modellerinde yükleme 

(içsel/loading) değişkeni veya dışsal (exogenous) değişken olarak ihracat kullanılmaktadır. Bu nedenle 

ihracatın ithalata tepkilerinin asimetrik olup olmadığını belirlemek için iki değişken değiştirilecektir 

ve sırasıyla aşağıdaki doğrusal ve doğrusal olmayan modeller tahmin edilecektir: 

ΔXt-i = α +    
  
   ΔXt-i +    

  
   Δ    

  + λ0Xt-1 + λ1Mt-1 +  t                (6) 

ΔXt = α +    
  
   ΔXt-i +    

   
   Δ    

  +    
   

   Δ    
  + ρXt-1 +       

  +       
 +  t              (7) 

Burada M+ ve M- sırasıyla ithalatta negatif ve pozitif şokların kısmi toplamıdır. Yukarıdaki (3) 

ve (5) nolu eşitlikler M için sırasıyla ARDL ve NARDL tahmin eşitlikleridir. Benzer şekilde (6) ve (7) 

nolu eşitlikler de X için sırasıyla ARDL ve NARDL tahmin eşitlikleridir. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Türkiye ekonomisi özelinde yapılacak analizlerde TÜİK’ten elde edilen verilerle, aylık data 

setri kullanmak üzere, mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret verileri inceleme konusu yapılmıştır. 

Buna göre 1997:01-2017:12 arası dönem incelenmiştir. Çalışmada zaman serisi boyutuyla 

incelemelerde bulunulacağından sahte regresyon sorunsalına karşı birim kök sınamalarına gidilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla serilerin doğası hakkında önsel bilgi edinmek amacıyla analizlere 

geçilmeden önce serilerin durağanlıkları sınanmış ve test sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

   X M 

ADF 

Seviye 

Sabitli -0.703422 -0.937297 

Sabitli ve Trendli -2.403563 -2.884565 

I. Fark 

Sabitli -20.10997(a) -6.502767(a) 

Sabitli ve Trendli -20.06938(a) -6.490633(a) 

KPSS 

Seviye 

Sabitli 1.954043 1.866764 

Sabitli ve Trendli 0.197549(c) 0.185786(c) 

I. Fark 

Sabitli 0.059143(a) 0.057995(a) 

Sabitli ve Trendli 0.059202(a) 0.056771(a) 

Not: (a) %1, (b) %5 ve (c) %10 anlamlılık düzeyini ifade eder. 

X ve M serileri için ADF ve KPSS testleri ile durağanlık araştırması yapılmıştır. ADF 

durağanlık sınamasına göre her iki seri de seviyede değil, birinci farklarda durağan çıkmıştır. KPSS 

durağanlık sınamasında ise her iki seri sabitli ve trendli olarak seviye değerlerinde %10 anlamlılık 

düzeyinde durağan çıkmış, birinci farklarda ise %1 önem düzeyinde durağan olduğu gözlenmiştir. 

Dolayısıyla modellerin tahmininde durağanlık koşulu sağlanmış olmaktadır. 

Çalışmada M ile X arasında simetrik ilişki ilişkiler araştırıldığından, ilk etapta (3) nolu eşitlikten 

hareketle ARDL tahminlemesine gidilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: İthalat ARDL Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

C 0.122556 0.073667 1.663649 0.0975 

LM(-1) -0.135866 0.027722 -4.900991 0.0000 

LX(-1) 0.132245 0.027337 4.837511 0.0000 

D(LM(-1)) -0.062377 0.061683 -1.011250 0.3129 

D(LM(-2)) 0.176922 0.061209 2.890459 0.0042 

D(LM(-3)) 0.226716 0.061681 3.675612 0.0003 

DT09 -0.038745 0.015175 -2.553141 0.0113 

C 0.122556 0.073667 1.663649 0.0975 

Tablo 2’den hareketle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edildikten 

sonra Tablo 3’te bağımsız değişkenin uzun dönem katsayısı verilmiştir. 
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Tablo 3: Tahmin Edilen İthalat Eşitliğinin Uzun Dönem Formu ve F-Sınır Test Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

LX 0.973349 0.032794 29.68114 0.0000 

C 0.902037 0.513560 1.756441 0.0803 

EC = LM - (0.9733*LX + 0.9020 ) 

Test İstatistiği Değer Önemlilik I(0) I(1) 

F-istatistiği 9.799359 10% 3.02 3.51 

k 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

Tablo 3’teki sonuçlar, Tablo 9’daki sonuçlarla birlikte Şekil 2’nin altında birlikte 

değerlendirilmesi sürecine gidilmiştir. 

Tablo 4: İthalat Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

D[LM(-1)] -0.062377 0.060219 -1.035836 0.3013 

[LM(-2)] 0.176922 0.059210 2.988057 0.0031 

D[LM(-3)] 0.226716 0.060079 3.773641 0.0002 

DT09 -0.038745 0.014341 -2.701704 0.0074 

ECM(-1) -0.135866 0.024955 -5.444451 0.0000 

R2 0.180864 

   
  2.862018 [0.2391] 

    
  4.620107 [0.0316] 

Hata düzeltme modelinde (ECM) hata düzeltme teriminin katsayısının -0.13586 olduğu 

görülmekte olup istatistiki olarak da %1 önem düzeyinde anlamlıdır. Bu durum ithalat ile ihracat 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret ettiği gibi, kısa dönemdeki sapmaların yaklaşık 7 

(1/-0.135866) dönem (burada aylık çalışıldığından dolayı 7 ay) sonra uzun dönemli dengeye ulaştığını 

göstermektedir. 
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Çalışmada M ile X arasındaki ilişkilerin asimetrik olup olmadığı araştırılmıştır ve bunun için 

de (5) nolu eşitlikten hareketle NARDL tahminlemesine gidilmiş ve sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: İthalat NARDL Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

C 1.938042 0.464299 4.174126 0.0000 

LM(-1) -0.128024 0.030965 -4.134518 0.0000 

LX_POS(-1) 0.136310 0.035613 3.827578 0.0002 

LX_NEG(-1) 0.144151 0.039708 3.630295 0.0003 

D[LM(-1)] -0.096101 0.062265 -1.543407 0.1241 

D[LM(-2)] 0.145597 0.061295 2.375359 0.0183 

D[LM(-3)] 0.220109 0.061670 3.569109 0.0004 

D(LX_NEG) 0.196265 0.087604 2.240375 0.0260 

D[LX_NEG(-1)] 0.230439 0.091888 2.507810 0.0128 

DT09 -0.033931 0.017117 -1.982309 0.0486 

Tablo 5’den hareketle ithalat ile ihracattaki pozitif ve negatif değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir (Tablo 6). Diğer taraftan uzun dönemde eş-

bütünleşmenin olduğu pozitif ve negatif değişkenler arasında asimetri olup olmadığı da test edilmiş ve 

asimetrinin olduğuna dair hipotez reddedilmiştir (Tablo 7). 

Tablo 6: İthalat Uzun Dönem NARDL F-Sınır Test Sonuçları 

Test İstatistiği Değer Önemlilik I(0) I(1) 

F-istatistiği  8.712600 10% 2.63 3.35 

k 2 5% 3.1 3.87 

  2.5% 3.55 4.38 

  1% 4.13 5 
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Tablo 7: İthalat Eşitliği Asimetri Test Sonuçları 

Test İstatistiği Değer Serb. Derc. Olasılık 

F-istat. (Asimetri)  2.670308 (1,238)   0.1036 

Not: Şokların katsayı değerlerinin altında bulunan parantez içi değerler standart hatalarını gösterir. 
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-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

LX +1% LX -1% Difference  

Şekil 1: Kümülatif Pozitif ve Negatif Şokların Grafiği 

Diğer taraftan (1) nolu eşitliğin tersi olarak bu kez de ihracatın belirleyicisi olarak ithalatın 

alındığı model kullanılarak çalışmada bu kez de ihracat ile ithalat arasındaki ilişkilerin simetrik olup 

olmadığı araştırıldığından, ilk etapta (6) nolu eşitlikten hareketle ARDL tahminlemesine gidilmiş ve 

sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: İhracat ARDL Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

C 0.007746 0.077070 0.100509 0.9200 

LX(-1)(*) -0.067430 0.030379 -2.219634 0.0274 

LM(-1) 0.065795 0.030810 2.135527 0.0337 

D(LX(-1)) -0.404959 0.062846 -6.443710 0.0000 

D(LX(-2)) -0.191971 0.060687 -3.163307 0.0018 

D(LM) 0.187967 0.064221 2.926891 0.0038 

D(LM(-1)) 0.218395 0.066346 3.291748 0.0011 

DT09 -0.045706 0.016195 -2.822226 0.0052 
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Tablo 8’den hareketle de değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmiş 

ve daha sonra Tablo 9’da bağımsız değişkenin uzun dönem katsayısı verilmiştir. 

Tablo 9: Tahmin Edilen İhracat Eşitliğinin Uzun Dönem Formu ve F-Sınır Test Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

LM 0.975754 0.070656 13.80996 0.0000 

C 0.114878 1.154127 0.099537 0.9208 

EC = LX - (0.9758*LM + 0.1149 ) 

Test İstatistiği Değer Önemlilik I(0) I(1) 

F-istatistiği 5.915927 10% 3.02 3.51 

k 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

Tablo 9’daki sonuçlar, Tablo 3’teki sonuçlarla birlikte Şekil 2’nin altında birlikte 

değerlendirilmesi sürecine gidilmiştir. 

Tablo 10: İhracat Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

D[LX(-1)] -0.404959 0.059584 -6.796411 0.0000 

D[LX(-2)] -0.191971 0.059238 -3.240682 0.0014 

D(LM) 0.187967 0.062026 3.030460 0.0027 

D[LM(-1)] 0.218395 0.065544 3.332015 0.0010 

DT09 -0.045706 0.014957 -3.055770 0.0025 

ECM(-1) -0.067430 0.015940 -4.230256 0.0000 

R2 0.250409 

   
  2.0922 [0.3648] 

    
  2.3977  [0.1225] 
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Hata düzeltme modelinde (ECM) hata düzeltme teriminin katsayısının -0.06743 olduğu 

görülmekte olup istatistiki olarak da %1 önem düzeyinde anlamlıdır. Bu durum ihracat ile ithalat 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret ettiği gibi, kısa dönemdeki sapmaların yaklaşık 15 

(1/-0.067430) dönem (15 ay) sonra uzun dönemli dengeye ulaştığını göstermektedir. Tablo 4 ile Tablo 

10 birlikte değerlendirildiğinde, ithalat eşitliğindeki kısa dönemli sapmaların ihracat eşitliğine göre 

daha kısa sürede dengeye ulaştığı söylenebilir. 

Çalışmada X ile M arasındaki ilişkilerin asimetrik olup olmadığı araştırılmıştır ve bunun için de 

(7) nolu eşitlikten hareketle NARDL tahminlemesine gidilmiş ve sonuçlar Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11: İhracat NARDL Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

C 1.387382(b) 0.643038 2.157542 0.0320 

LX(-1)(*) -0.093292(b) 0.043936 -2.123382 0.0347 

LM_POS(-1) 0.084231(b) 0.036155 2.329721 0.0207 

LM_NEG(-1) 0.079042(b) 0.032261 2.450074 0.0150 

D[LX(-1)] -0.385685(a) 0.067040 -5.753049 0.0000 

D[LX(-2)] -0.151875(b) 0.062016 -2.448961 0.0150 

D(LM_POS) 0.006152 0.114268 0.053834 0.9571 

D[LM_POS(-1)] 0.294625(a) 0.109239 2.697060 0.0075 

D(LM_NEG) 0.422769(a) 0.120380 3.511955 0.0005 

DT09 -0.039126(b) 0.018377 -2.129082 0.0343 

Tablo 11’den hareketle ithalat ile ihracattaki pozitif ve negatif değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin olmadığı Tablo 12’den görülmektedir. Uzun dönemde eş-bütünleşmenin olmaması 

nedeniyle de pozitif ve negatif değişkenler arasında asimetri olup olmadığının araştırılmasına gerek 

görülmemiştir. Uzun dönemde eş-bütünleşme ilişkisinin olmamasına karşın, kısa dönemde anlamlı 

asimetrik ilişki bulunmuştur (Tablo 13). 
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Tablo 12: İhracat Uzun Dönem NARDL F-Sınır Test Sonuçları 

Test İstatistiği Değer Önemlilik I(0) I(1) 

F-istatistiği 3.066289 10% 2.63 3.35 

k 2 5% 3.1 3.87 

  2.5% 3.55 4.38 

  1% 4.13 5 

 

Tablo 13: İhracat Kısa Dönem NARDL F-Sınır Test Sonuçları 

Test İstatistiği Değer Serb. Derc. Olasılık 
Şokların Katsayı 

Değeri 

F-istat. (Asimetri)  14.29464 (1,239)   0.0002  

F-istat. (Kısa Dönem 

Negatif Şoklar) 
6.00286 (1,239) 0.0150 

0.079042 

( 0.032261) 

F-istat. (Kısa Dönem 

Pozitif Şoklar) 
4.53299 (1,239) 0.0343 

-0.039126 

(0.018377) 

Not: Şokların katsayı değerlerinin altında bulunan parantez içi değerler standart hatalarını gösterir. 

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

LM +1% LM -1% Difference  

Şekil 2: Kümülatif Pozitif ve Negatif Şokların Grafiği 
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Yapılan tahminlerden (Tablo 3 ve Tablo 9) ithalat ile ihracat arasında uzun dönemli asimetrik 

ilişkinin olmadığı; bu iki değişken arasındaki ilişkilerin simetrik olduğu sonucu elde edilmiştir. Şekil 1 

ve Şekil 2’deki grafiklerden de ilişkinin simetrik olduğu görülmektedir. Kısa dönemde ise ithalatın 

ihracat üzerine anlamlı asimetrik etkisi olduğu halde (Tablo 13) ihracatın ithalatı etkilemediği (Tablo 

7) sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönemde ithalatın negatif (6.00) şoklarının pozitif (4.53) şoklardan %50 

daha güçlü olduğu görülmektedir.  

Gerek ithalat eşitliğinden, gerekse ihracat eşitliğinden elde edilen uzun dönem katsayıları 

sırasıyla 0.973349 ve 0.975754 olup birbirine oldukça yakın değerdedir. Bu durum uzun dönemde, 

ihracatın ithalata bağımlılığının ve ithalatın da ihracata bağımlılığının hemen hemen eşit düzeyde 

güçlü olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin ithalat ve ihracatında karşılıklı kuvvetli bir 

bağımlılık ilişkisinin varlığından söz edilebilir. 

4. SONUÇ 

Türkiye ekonomisinde ithalat ve ihracat arasındaki ilişkilerin simetrik mi, yoksa asimetrik mi 

bir seyir izleyip izlemediğini belirlemek amacıyla yapılan tahminlerde, Türkiye’de uzun dönemde 

ithalat ve ihracat arasındaki ilişkilerin asimetrik değil, simetrik olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemli 

katsayıların birbirine yakın olduğu belirlemesi söz konusu olmuş ve bu durum da ihracatın ithalata ve 

ithalatın da ihracata bağımlılığının hemen hemen eş düzeyde olduğu görülmüştür. İthalat ile ihracat 

arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi “niçin ihracat yapılır” sorusunun “ithalatın finansmanını sağlamak 

içindir” şeklindeki cevabı beslediği söylenebilirken, yapılan ithalatın da ihracatı desteklediği ve bu 

yönüyle Türkiye ihracatının ithalata bağımlılığının yüksek seviyelerde olduğu ileri sürülebilir. Kısa 

dönemde ise ithalatın ihracat üzerinde anlamlı asimetrik etkilerinin bulunduğu ve dolayısıyla 

asimetriklik ilişkisinde de ithalatın negatif şoklarının pozitif şoklardan daha güçlü olduğu 

gözlenmiştir. Bu yönüyle ithalattaki azalışların ihracat üzerinde güçlü etkiler doğurduğuna işaret 

etmektedir. Buna karşılık ihracatın ithalat üzerinde asimetrik etkilerin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Türkiye ekonomisinde mal ihracatı ile mal ithalatı farkını ifade eden dış ticaret bilançosunun ele 

alınan dönemde sürekli açık verdiği aynı zamanda bilinmektedir de. Sürekli açığın, önsel olarak bir 

asimetrik ilişkinin varlığına işaret etmesi kuvvetle muhtemel olarak beklenmiştir. Diğer bir ifadeyle 

ithalatın bir tür ihracattan bağımsız hareket ettiği düşünülebilir. Ancak, analizlerde Türkiye’de ithalat 

ile ihracat arasında uzun dönemde simetrik ilişkilerin varlığı gözlenmiş ve bu süregelen dış ticaret 

açığı sorununun ABD ya da bir kısım ülkelerdeki gibi sermaye malı ithalatından veya senyorajla 

kapanmadığı açıktır. Ticari açığın daha çok belirli bir marjda dalgalandığı ve bunun da özellikle 

hizmet ticaretinde verilen dış fazla ile dengelenmesinin söz konusu olduğu söylenebilir. Ayrıca hizmet 

kalemlerindeki fazla ile finansmanın sağlanamaması halinde bile, sürdürülebilir bir borç yapısı ile 

ticari açığın finanse edildiği söylenebilir. 
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Türkiye ekonomisinde adeta kronik hal almış dış ticaret açığının finansmanında halihazırda 

sorunsuzluğun olmamasına rağmen, hizmet ticaretindeki fazla bakiye vermeyi devam ettirecek politika 

uygulamalarından sapmasızlığın önem arz ettiği ve böylece hizmet sektöründeki karşılaştırmalı 

üstünlük yapısının sürdürülmesinin önemli olduğu açıktır. Diğer taraftan ticari açıklıkta en önemli 

unsur olan başta enerji olmak üzere ithal girdideki dışa bağımlılığı azaltıcı politika uygulamalarına 

ağırlık verilmesinin yanı sıra katma değeri yüksek mamul ihracatındaki artışların da dış ticaret açığını 

dengelemeye ve dolayısıyla sürdürülebilir bir dış ve iç ekonomik yapının tesisini sağlayacağı 

düşünülebilir. 
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SOVYETLERDEN ALINAN MİRAS İLE KIRGIZİSTAN 

EKONOMİSİNDE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR 

Ahmet Alkan ÇELİK 

Doğuş Üniversitesi 

Günseli Mine GERNİ 

Marmara Üniversitesi 

Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ 

Atatürk Üniversitesi 

Ömer Selçuk EMSEN 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Bolşevik Devrimi sonrasında köylü/tarım toplumundan kentli/sanayi toplumuna devasa 

geçişin yaşandığı Sovyet hakları açısından bu dönüşüm “ünlü Stalin sıçrayışı” olarak tanımlanmıştır. 

Ve bu dönüşüm de daha çok emek-yoğun sanayileşme stratejisi ile gerçekleştirilmiştir. Sistemin 

kapitalizmi makineleşme ve elektrikleştirme şeklindeki algısını bünyeye taşımayı hedefleyen devrimci 

yapı bir süre sonra durağanlaşmıştır. Yani başlangıçtaki devrimin kendi içerisinde sarsılmaz 

paradigma olarak kabulü ile birlikte Sovyet ekonomisinde durağanlaşma ve önemli gelir azalışları 

kaçınılmaz hale gelmiş; hatta Sovyet ekonomisi ABD’nin Büyük Buhrandaki daralmasından da daha 

dramatik daralmayı tecrübe etmiştir. En nihayetinde de Çin’in aksine, “şok terapi” programı 

uygulamasının bir yansıması olarak, belki de tarihin en büyük özelleştirmesi olarak kabul edilecek bir 

uygulamaya gidilmiştir. Böylece adeta “devletin özelleştirmesi” ile sistem 1991 yılında dağılmıştır. 

Sistemin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan 15 farklı ülke ise geçiş ekonomileri olarak adlandırılmıştır. 

Bunların içerisinde Orta Asya ve Kafkasya’da yer alanlar uzun süre devlet geleneğinden ve 

deneyiminden yoksunluğun bir yansıması olarak geçiş resesyonunu en acı bir şekilde tecrübe 

etmişlerdir. Oysa teoride Sovyet sisteminin eşitlikçi olması gereken yapısı pratikte hayat bulmamış; bu 

ülkeler sudan çıkmış balık misali, yeni bir düzen inşa etmeye çalışmışlardır. Orta Asya’da yer alan 

Kırgızistan’ın da gerek devlet geleneği, gerekse piyasa ekonomisi anlayışından yoksunluğu, 

resesyonun en dramatik biçimde hissedildiği ülkelerin başında gelmesine yol açmıştır. Doğal kaynak 

zenginliğine de sahip olmayan Kırgızistan ekonomisinin başlangıçtan devraldığı olumsuzlukları 

üzerinden atamadığı ve hızla az gelişmiş ülkeler uçurumuna yuvarlandığı açıktır. Bu durum 

Kırgızistan’da sosyo-ekonomik göstergelerdeki trende bağlı gelişmeler eşliğinde izlendiğinde, belirgin 

bir şekilde gözlenmektedir. Çalışmada SWOT analizi mantığı ile Kırgızistan’ın bugün geldiği olumsuz 

durumdan çıkabilirliğinin, sahip olduğu üstünlükler boyutuyla şüphesiz mümkün olduğu söylenebilir. 
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Sahip olduğu avantajlar olarak; (i) jeopolitik konumu, (ii) yüksek doğurganlık oranı, (iii) zengin su ve 

maden kaynakları, (iv) doğal turizm potansiyelleri, (v) tarım ve özellikle hayvancılık için elverişli 

koşullar sayılabilir. Dezavantajları da; (i) yetersiz-düşük gelir, (ii) reform için kaynak yoksunluğu, (iii) 

sosyo-ekonomik anlamda şeffaflıktan uzaklaşma ve artan yolsuzluk, (iv) düşük tasarruf ve yabancı 

sermaye çekememe, (v) yatırım ikliminin bozulması olarak sayılabilir. Dolayısıyla Kırgızistan’ın sahip 

olduğu jeopolitik avantajlarını harekete geçirecek siyasal istikrar unsurlarını sağlayacak yapısal 

düzenlemelerde bulunmasının elzem olduğu açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet ekonomisi, Geçiş ekonomileri, SWOT Analizi. 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF KYRGYZSTAN ECONOMY WITH 

THE HERITAGE RECEIVED FROM SOVIETS 

ABSTRACT 

After the Bolshevik Revolution, there was a gigantic transition from the peasant/agricultural society to 

the urban/industrial society. In terms of Soviet rights, this transformation is described as "the famous 

Stalin leap”. And this transformation was mostly accomplished by a labor-intensive industrialization 

strategy. The system perceived capitalism as mechanization and electrification, but after a certain 

period this process became static. With the acceptance of the initial revolution as an unshakable 

paradigm in itself, stagnation and even significant income declines in the Soviet economy have 

become inevitable, and even it has been experienced a more dramatic shrinking comparing the Great 

Depression of US. Ultimately, unlike China, a reflection on the implementation of the “shock therapy” 

program has been put into practice, perhaps the largest privatization of history. Thus, the system was 

dispersed in 1991 with the “state privatization”.  By the collapse of the system, 15 different countries 

were emerged which called transition economies. Among them, those countries in Central Asia and 

Caucasus have long experienced the transition regime as the most painful reflection of lack of state 

tradition and experience. However, in theory, the structure of the Soviet system, which should be 

egalitarian, has not found life in practice; these countries have tried to build a new order, like a fish out 

of water. The state tradition and lack of understanding of market economy in Kyrgyzstan has also led 

to feel recession most dramatically. It is clear that the Kyrgyzstan economy, which does not have a 

natural resource richness, has not been able to overcome the problems inherited from the beginning 

and has rolled to the abyss of rapidly underdeveloped countries. This is evident in Kyrgyzstan when 

viewed in the context of trend-related developments in socio-economic indicators. In the study, by 

SWOT analysis, it is possible to say that Kyrgyzstan is able to come out from the negative situation 

with its advantages. As advantages it has; (i) geopolitical position, (ii) high fertility rate, (iii) rich 

water and mining resources, (iv) natural tourism potentials, (v) favorable conditions for agriculture 

and especially animal husbandry. The disadvantages are; (i) insufficient low income, (ii) resource 

deprivation for reform, (iii) socioeconomic transparency and increasing corruption, (iv) low saving 
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and no attracting foreign capital, and (v) deterioration of the investment climate. Hence it is clear that 

it is essential to have structural arrangements that will provide the elements of political stability and 

mobilize the geopolitical advantages of Kyrgyzstan. 

Keywords: Soviet economy, Transition economies, SWOT Analysis. 

 

GİRİŞ 

Modern iktisat Sanayi İnkılabı ile birlikte yaşanan değişmeler silsilesinin bir yansıması olarak 

ortaya çıkmıştır. Sanayi İnkılabı ile toplumlarda ortaya çıkan en önemli değişiklikler arasında; (i) 

şehirleşme, (ii) köylülüğün ortadan kalkması, (iii) proletaryanın yükselişi, (iv) bireyin güçlenmesi, (v) 

demokratikleşme, (vi) gençlik kültürü, (vii) ataerkilliğin güçsüzleşmesi sayılabilir (Harari, 2017: 350). 

Böylece Sanayi İnkılabı ile şekillenen modern iktisat bilimi A. Smith’in klasik iktisadı kapitalist 

perspektifte şekillendirdiği anlayış, “özgürlük” sloganını temel almıştır. Burada Hegel’in “tez-anti tez-

sentez” teslisini hatırlatacak şekilde, yaklaşık üççeyrek asır sonra, K. Marx’ta sosyalizm vücut 

bulurken, temelini “eşitlik” fikri oluşturmuştur.  

Sosyalizmin teoride kalan eşitlik perspektifi uygulamada sistemi oluşturan Slav dışı unsurları 

yok sayıcı tavrı ile eşitsizliği deneyim ettirmiştir. Bu noktada Çiçero’ya atfen “Eski zamanlarda ne 

yapıldığını bilmemek her zaman çocuk kalmaktır. Eğer eski dönemlerin emekleri kullanılmazsa, dünya 

daima bilginin başlangıç aşamasında kalmak zorundadır.” şeklindeki ibaresi, başta Kırgızistan olmak 

üzere Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin geleceğini ifade etmek için kullanılabilir. Zira Orta 

Asya ve Kafkasya’daki yeni devletler SSCB’nin çöküşüyle ortaya çıkarken, uzun süre sosyalist sistem 

içerisinde kalmışlar ve bunun da en tramvatik sonuçlarını, devlet geleneğinden yoksunluk ve buna 

paralel olarak kurumsal yapıların eksikliği ile hissetmişlerdir. Sosyalizmin 74 yıl hüküm sürdüğü bu 

coğrafya, gerek yer altı ve yer üstü fiziki kaynaklarıyla, gerekse sahip olduğu insan gücüyle sosyalist 

sistemi beslemiş; ancak sistemin doğası gereği “eşit paylaşım”dan istifade edememiştir. Marks’ın 

teorik olarak açıkladığı sistemin eşitlikçi yapısından maalesef Sovyetlerin Doğusu yararlanamamış ve 

sistemin çökmesiyle birlikte ortaya çıkan sosyal, siyasal ve ekonomik kaostan da en çok bunlar 

etkilenmişlerdir. Bu durumda ortaya çıkan ve katiyetle sorulması gereken sorular herhalde şunlar 

olmalıdır: “sosyalizm uygulamaları ikircikli miydi?” ve “sistemin çöküşünde bu farklı algı etkili oldu 

mu?” 

Sisteminin çöküşüyle ortaya çıkan ise gelirde dramatik düşüşler, yüksek ve hatta hiper 

denebilecek enflasyon olmuştur. Gelir düşüşü ve enflasyonist olgu, Kore’nin 1953’de ikiye 

bölünmesiyle, Kore sanayisinin iç ekonomide “birbirini tamamlayan” bütünlüğünü kaybettiğinde de 

(Luther, 1984: 77) ortaya çıkmış ve adeta tarih bir başka coğrafyada tekerrür etmiştir. 1990’larda 

Doğu Bloğunda ortaya çıkan ve geçiş ekonomileri olarak tanımlanmalarına yol açan değişim 
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rüzgârlarının günümüzde vardığı sonuç, bu ülkelerden bir kısmının gelişmiş ülkeler kategorisine 

çıkması, bir kısmının da az gelişmiş ülkeler sınıfına düşmesidir. 25 yıllık geçiş süreci sonrasında az 

gelişmiş ülkeler kategorisine giren bu ekonomilerden Kırgızistan ekonomisi için bir tür SWOT analizi 

yapılacak olduğunda, şüphesiz ülkenin artıları ve eksilerinin ortaya konulmasında fayda vardır. Bu 

çerçevede çalışmanın ikinci kısmında sosyalizmin pratik uygulamalarına değinilecek, üçüncü kısımda 

çöküş süreci ve dördüncü kısımda da Kırgızistan ekonomisinin yapısı irdelenecektir.  

1. TEORİK SOSYALİZMDEN PRATİK SOVYET SİSTEMİNE  

Her sistemin sıhhatli işleyebilmesi toplumsal gereklilikleri-öncelikleri çok iyi öngörebilme 

yeteneğine bağlıdır. Yüksek öngörü kabiliyeti belki de demokrasilerde zaman zaman ortaya çıkan sürü 

psikolojisinin önüne geçerek toplumsal hata marjının merkezi otorite ile frenlenmesi sayesinde 

mümkün olabilir. Diğer taraftan demokrasilerde ise zaman zaman ortaya çıkan ekonomik gelişmelere 

karşılık, toplumun “paçozlaşma” olarak ifade edilen hastalığa düşmesi de bu sistemin sorunu şeklinde 

kendini göstermektedir. Burada toplumun ekonomik anlamda daha yüksek seviyeye gelmesine 

rağmen, özellikle üretim açısından teknolojik mal ve hizmet kullanımında iptidaileşme gibi, siyasal 

sistemin de bu doğrultuda hareketleri beslemesi mümkün olabilmektedir. 

Sosyalistler ise insanlığın bireyselden ziyade kolektif olduğuna inanırlar. Her bireyin iç sesinin 

değil, tüm insanlığın tamamının kutsallığına vurgu yaparlar. Liberal hümanizm “bireysel özgürlüğü” 

hedeflerken, sosyalist hümanizm “tüm insanlar arasında eşitliği” hedefler. Sosyalistlere göre eşitsizlik 

insan doğasına karşı yapılabilecek en büyük hakarettir; insanların evrensel özünden ziyade daha 

önemsiz özelliklerini öne çıkarır (Harari, 2017: 231-232). Sosyalizmden Komünizm/Marksizm’e 

geçişin unsuru ise “eşit paylaşım”dan “ihtiyaca göre dağıtım” ilkesinde kendini gösterir. İhtiyaca göre 

dağıtımın gerek koşulu da üretimde çok büyük bir genişlemenin sağlanmasından geçmektedir (Coase 

ve Wang, 2013: 78). Üretimde genişleme S. Kuznets vari bakış açısıyla daha fazla “miktarda” ve daha 

fazla “çeşitlilikte” bulunabilme yetkinliğine bağlıdır. Dünyada sosyalizmin en temel uygulamalarının 

başında gelen Sovyetlerde  Sovyet Devrimi ise 7 Kasım 1917’de (Julyen takvimine göre 25 Ekim) 

gerçekleşmiş ve literatürde de Büyük Ekim Devrimi veya Bolşevik Devrimi olarak anılmıştır (Uras, 

2017). Sosyalizmin sürdürülebilirliği ”sınıf mücadelesine ve sürekli devrim” fikrine dayalıdır (Coase 

ve Wang, 2013: 86). Oysa sistem bir süre sonra kendi paradigmasını üreterek devrimcilikten sapmış; 

adeta muhafazakârlaşmıştır. 

Teorik perspektiften pratik Marksizm’e geçişte Lenin’in sosyalist ilkeleri ortaya koyarken, 

“başka halkları ezen halk hür olur mu” sorusuna verdiği cevap kocaman bir “hayır” idi. Buna karşılık 

pratik Marksist anlayışı daha da eviren ve adeta Proletarya Diktatörlüğüne çeviren Stalin’in bakış açısı 

bir tür Rus militarizminden başka bir şey olmamıştır. Zira Proletarya Diktatörlüğünü “işçi sınıfını 

sadece fakir köylülere karşı değil, aynı zamanda bir milleti başka bir millete karşı rakip çıkarma 

fonksiyonu” olarak görmüştür. Bu mealde Başkurt, Kazak ve Özbekler, milli proletaryası olan Rus, 
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Ukrayna ve Tatar yanında eşitlikten ve hukuktan mahrum kalır hale gelmiştir”. Şöyle ki, 26 Aralık 

1922’deki Rusya Komünist Partisi’nin X. Kurultayında Stalin, SSCB’yi eşit haklara sahip dört 

cumhuriyet ilan edecek derken, bunlar da Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kafkas 

Cumhuriyetleri Federasyonundan oluşturulmuştur (Muhammediyev, 2017: 125, 177, 321-322). 

Dolayısıyla kağıt üzerindeki bu federasyonun ise uygulamada tesisi polis rejimi eşliğinde zorlamayla 

ve ne nihayetinde uysal halk yaratmayı hedeflediği açıktır (Ortaylı, 2018: 325). 

Eşitlikçilik iddiasından saparak oluşan bir sisteme Batının ilgisini ise inkılaplar safhasında 

Rusya’yı yakın görenlerin dışında, asıl ilgi 1929 Bunalımından az hasarla çıkma başarısından 

ziyade, Stalin sıçrayışının yansımalarının görüldüğü II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmıştır 

(Aydemir, 2017: 217). Sovyetlerde Stalin’le başlayan ve tarihte de “Stalin sıçrayışı” olarak 

adlandırılan olgu 1970’lere kadar Sovyetler Birliği’ndeki ekonomik büyüme ve sanayileşmeyi ifade 

etmektedir. Sovyet uygulamasında siyasi ve ekonomik kurumların son derece sömürücü olduğu ve 

piyasalara ağır kısıtlamalar getirdiği ileri sürülmektedir. Ancak, Sovyetlerin hızlı ekonomik büyüme 

göstermesinde, devletin gücünü tarımda çok düşük verimlilikle kullanılan kaynakların sanayiye 

taşımasının yattığı gerçeği bulunmaktadır (Acemoğlu ve Robinson, 2014: 91). Stalin’in yarattığı 

devasa hamleler veya “ünlü Stalin sıçrayışı” ile SSCB bir inşaat alanına dönmüş, metalürji fabrikaları 

kurulmuştu. Sosyalist ihtilalde gelişmiş ülkelerin elli-yüz yıl gerisinde olan Sovyetler’in onbeş-yirmi 

yıl içerisinde onlara yetişmesi Stalin’in planını oluşturmaktaydı (Aleksiyeviç, 2016: 186). Ancak, Çin 

ve Sovyetler başta olmak üzere sistemi sorgulamayacak eğitimsizler kesimi yaratılırken; bunların 

tasfiyesi ve hatta yok edilmesi sonrası açılan yeni sayfada eğitim sistemin ezberini oluşturacak şekilde 

inşa edilmiş; sorgulayıcı akıl devre dışı bırakılmıştır. 

Çöküşü tetikleyen süreçte adeta sistemin “zombileri” yaratılmış; aykırı düşünceler anne ve baba 

dahi olsa imha edilecek şekilde düşündürülmüştür ki, “1984” ya da “Hayvan Çiftliği” adlı kitaplar 

bunu en iyi şekilde resmetmiştir. Özetle Çin özeli için Partililer ve Mao, Coase ve Wang’ın (2013) 

ifadesiyle “Frankenstein”a dönüşmüş ve benzeri olgu Sovyetler özelinde de yaşanmıştır. 2008 Asya 

Yıllık Kalkınma Boao Formu açılış töreninde Çin Başbakanı Hu Jintao “eğer bir ülke ya da ulus, 

sürekli rekabetçi hale gelen dünyada kalkınmak istiyorsa, zamana uymalı, reform yapmalı, dışa 

açılmalı, gelişimini hızlandırmalı, insanı ön plana koymalı ve insanlar arasında uyumu 

desteklemelidir. Dünyadaki bütün ülkelere uyan, hazır ve değişmeyen bir kalkınma yöntemi ya da 

modeli yoktur” şeklinde ifadelere yer vermiştir. Bütün toplumlar ve medeniyetler, açık, hoşgörülü ve 

siyasal açıdan istikrarlı ortamlarda farklılıkların kaynaşarak yenilikler ortaya çıkarması sayesinde 

gelişirler; bağnazlığa ve siyasal kaosa maruz kaldıklarında ise ölürler. Yalnız açık ve hoşgörülü bir 

medeniyet başarılı olabilir; bunun dışında, coğrafi ya da etnik özellikler de dahil olmak üzere, başarılı 

bir medeniyetin göstergesi olduğu düşünülen tüm diğer unsurlar rastlantısaldır (Coase ve Wang, 2013: 

38, 326, 330, 331).  



516 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

2. SOSYALİST SİSTEMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE ÇÖKÜŞE GİDEN SÜREÇ 

Sovyetler bir imparatorluk gibi davrandığı için çöktüğü tezinde imparatorlukların çöküşüne yol 

açan iki olguya temas vardır (Harari, 2017: 195): 

(i) İmparatorluklar iyi işlemez görüşü. Uzun vadede boyunduruk altına alınmış çok sayıda 

milleti etkili bir şekilde yönetmek mümkün olamamaktadır. 

(ii) Toplumların kaderlerini belirleme görüşü. Toplukları boyunduruk altına alıp etkili yönetmek 

mümkün olsa da, sonuç itibarıyla imparatorluklar kötü birer yıkım ve sömürü makineleridir. Çünkü 

her toplumun kendi kaderini tayin hakkı vardır ve hiçbir zaman bir diğer toplumun yönetimi altına 

girmemesi gerekliliği günümüzde temel anlayıştır. 

Burada genel olarak çöküşün sebepleri olarak ifade edilen görüşe ihtilalci ruhlarda gözüken 

hastalığı eklemekte yarar vardır. Buna göre ihtilal bir süre sonra adeta kendi parazitlerini yaratmakta; 

“demagogun itibar gördüğü yerde idealizm bitmekte ve diktatör silahlarını kuşatmaktadır” (Aydemir, 

2017: 239). Rusya’da sosyalist sistemin iki şekilde yok olacağına 20. yüzyılın başında temas eden 

Sultan Galiyev ise, bunlardan ilkini, Komünist Partisi ve mecburi gerilemeler neticesinde devlet 

kapitalizmi ve burjuva demokrasisinin dönüşmesi olarak ifade etmiştir. İkincisini ise, dünya 

burjuvazisi ile askeri bir çarpışma neticesinde Sovyet hükümetinin yenilgi ile karşılaşmasıyla 

gerçekleşeceğini öne sürmüştür (Muhammediyev, 2017: 448). Ve Sovyetler her iki etkiyle açıktan 

olmasa da, zımnen bunlarla karşı karşıya kalarak çöküşünü mukadderatı haline getirmiştir. 

Oysa başlangıçta dinamik bir yapıyı temsilen devrimci anlayışla kurulan SSCB merkezi 

planlama ofisi Gosplan; ülkede üretimi, dağıtımı, fiyatlamayı ve yatırımı tek bir merkezden ve oldukça 

sıkı bir denetimle yürütmüştür. Adeta adem-i merkeziyetçilik denebilecek herhangi bir ayrıcalık söz 

konusu edilmemiş; her türlü sosyo-ekonomik karar alımı tek bir merkezden yürütülmüştür. Bu nedenle 

Stalinist merkezi planlama modelinde yatay hiyerarşi hattı bulunmamaktaydı (Coase ve Wang, 2013: 

142-143). Yatay hat yoksunluğu bir süre sonra toplumsal gereksinimleri algıda yoksunluğu 

beraberinde getirmiş; başta sosyalist sistem olmak üzere tüm sistemlerde kamu, bireysel gelişmenin 

gerisinde kalmıştır. Sovyetlerde endüstriyel üretimde en belirgin azalışlar 1942, 1945-1946, 1979, 

1989-1996, 1998, 2009 ve 2015 yıllarında ortaya çıkmıştır (Smimov, 2015: 132). Resmi istatistikler 

ile alternatif olarak oluşturulan istatistiklerde sanayi üretiminin (Endeks 1960=100) olarak alındığında 

aşağıdaki gibi bir seyir izlediği görülmektedir. 

Rusya’nın 1988-1996 arasında yaşadığı kriz, ABD’de 1929’dan 1932’ye kadarki Büyük 

Buhrandakinden daha dramatikti; ABD’de sanayi üretimindeki maksimum azalış %47 ve Rusya’da ise 

%56 olarak gerçekleşmiştir. Rusya’daki bu düşüşün üç temel sebebi olmuştur. Birincisi, Rusya 

ekonomisinin tahrip olan yapısıydı. Planlı sistem tahrip olduğundan dolayı askeri mal üretimi ile 

belirli düşük kaliteli ürünler çok fazlaydı. Bu nedenle çok çeşitli malların üretim hacimleri azaltılmak 
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zorunda kalınmıştır. Ani azalışın ikinci sebebi, Rusya ekonomisinin çoğu sektöründeki düşük 

rekabetçilik düzeyiydi; ithal edilen mal ve hizmetlerin güçlü rekabeti çok fazla sayıda Rus malını 

(ithalat rekabeti Rus üreticiler için oldukça yeni bir olguydu) pasifize etmişti. Üçüncü neden, Rus 

firma sahipleri ve yöneticilerinin tüketici ve arz arama, ihracatçılık, banka ödünçleri alma, kendi 

ürünleri için fiyat tesis etme vb. hiçbir deneyimlerinin bulunmamasıydı. Planlı ekonomide her tesis, 

Merkezi Planlama Acentesi tarafından sabitlenen bu parametrelerin tümüydü. Geçiş süresi boyunca 

Ruslar bu pazar bilgisinin tümünü edinmişler, fakat bu öğrenme süreci oldukça maliyetli olmuştur. 

Piyasa deneyiminin olmaması geçiş krizinde muhtemelen en önemli faktördü. Bu nedenle askeri 

olmayan çıktı ile oldukça yüksek rekabetçi Rus malları da azalmıştır (örneğin 1988 ila 1996’da petrol 

üretimi %49 azalmıştı) (Smimov, 2015: 141-142). 

 

Şekil 1: SSCB’de Resmi ve Alternatif Sanayi Üretim Endeksinin Seyri (1960=100)  

Kaynak: Simirnov, 2015: 136. 

Geçiş resesyonu karşısında Çin deneyiminden çıkarılacak dersler arasında sürdürülen merkezi 

planlama kaynak tahsisi işlevini sürdürmüş; beliren paralel piyasa mekanizmasında devlete ait 

girişimlere değişen ekonomik fırsatlardan avantaj sağlayabilmeleri, neleri ne kadar üretmeleri 

konusunda yol gösterici olmuştur. Diğer taraftan Rusya ve Doğu Avrupa’daki reformların aksine Çin 

ekonomi reformu başlangıçta ciddi bir resesyon yaşamamıştır. Reform başladıktan sonra devlet 

sektöründe artan oranda ve boyutta iflaslar olmasına rağmen ekonomi bir bütün olarak sürekli 

büyümeye devam etmiştir. Korunan ve ayrıcalıklı devlet sektörü inişini sürdürürken, devlet dışı 

sektörler güçlü bir şekilde yükselişe geçmiştir (Coase ve Wang, 2013: 131, 299). Çin’in aksine 

Sovyetlerden kopan ekonomilerde geçiş süreci boyunca, birçok devlet fabrikası özelleştirilmiştir; 

piyasa kuralları adapte edilmiş; yeni bir bütçe sistemi ve bankacılık sektörü inşa edilmiş; ekonomik 

acenteler ilk piyasa deneyimi edinmiş ve komünizmi yeniden tesis etme riski azaltılmıştır (Smimov, 

2015: 143). 
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Tablo 1: Sovyetlerden Ayrılan Ekonomilerin Başlangıç Pozisyonları 

 

Komünizm 

Altında 

Geçen Yıl 

1989 Fert 

Başına 

(F.B.) 

geliri 

2016 Fert 

Başına 

(F.B.) 

geliri 

Doğal 

Kaynak 

İstikrar 

Programı 

Tarihi 

AB'ye 

Uzaklık 

Özel 

Sektör 

Payı 

(1990-

1992) 

Kur Rejimi 

Ermenistan 71 5524 10080 Fakir Ara.94 3143 12.0 Esnek 

Azerbaycan 70 10534 15296 Zengin Oca.95 3270 10.0 Esnek 

Beyaz Rusya 72 9317 17628 Fakir Kas.94 1435 6.0 Esnek 

Estonya 51 13382 24857 Fakir Haz.92 1449 10.0 Sabit 

Gürcistan 70 12834 10899 Orta Eyl.94 3069 15.0 Esnek 

Kazakistan 71 13589 23842 Zengin Oca.94 5180 7.0 Esnek 

Kırgızistan 71 4635 4875 Fakir May.93 5047 7.0 Esnek 

Letonya 51 13343 22095 Fakir Haz.92 1293 10.0 Esnek/Sabit 

Litvanya 51 14665 24743 Fakir Haz.92 1299 11,5 Esnek/Sabit 

Moldova 51 7050 6068 Fakir Eyl.93 1673 10.0 Esnek 

Rusya 

Federasyonu 
74 20613 23635 Zengin Nis.95 2088 6.0 Esnek 

Tacikistan 71 4627 3991 Fakir Şub.95 4938 10.0 Esnek 

Ukrayna 74 14290 9214 Orta Kas.94 1664 10.0 Esnek 

Özbekistan 71 5104 10381 Orta Kas.94 4788 10.0 Esnek 

Kaynak: Fisher vd., 1996: 50; Berg ve diğ., 1999: 56; Fischer ve Sahay, 2000: 14; De Mole vd., 2001: 4; IMF, 

Classification of Exchange Rate Arrangements and Monetary Policy Framework’dan nakleden Emsen vd., 2011. 

SSCB sürecinde özel girişim payının en az olduğu ülkeler aynı zamanda geçiş resesyonunu en 

derinden ve en uzun süreliğine hisseden ekonomiler olmuştur. Sovyet sonrası uygulanan terapiler 

dikkate alındığında, şok terapi uygulayan ülkelerin gelişmişlik skalasında gerilemesi ve geçiş 

resesyonunun derin ve uzun sürmesi kontrolsüz açılımın olumsuzluğuna örnek teşkil etmektedir. 

Geçişle birlikte coğrafi ve sosyo-ekonomik açıdan yakın ülkelerin tutumları da “abi sendromu” 

yaratarak itici gelmiştir. Örneğin Cezayir’de Fransız yönetimi altında belirli bir kültürel ve entelektüel 
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seviyeye alışmışlık etkilerine karşılık, bağımsızlığını elde ettiğinde Mısır’dan hem sivil hem de askeri 

heyet mensupları ise adeta bir üstünlük havasıyla gelmişler ve ev sahiplerine kendilerini nasıl idare 

edeceklerini anlatmaya çalışmışlar; adeta Abi sendromu örneği olarak kendilerini göstermişlerdir 

(Lewis, 2017: 182, 181). Eşitlerin hukukuyla değil, üstünlerin hukukuyla davranmak eski mücadele 

edilenlerin yerini kandaş ya da dindaş olsun, fark etmeksizin, tepki çekeceği bir nevi ihmal edilmiştir. 

Benzeri olgunun bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyetlerinde de görüldüğü açıktır. 71 yıl 

SSCB hakimiyeti altında kalmanın getirmiş olduğu alışkanlığa ilaveten hakim Rus kültürünün üst 

kültür şeklinde empoze edildiği, adeta aşağılık komplekslerinin bu kültürden uzak kalmayla 

açıklandığı bir dünyaya kendi kültürü olarak Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri kimliklerini 

aşılama güçlüğü dikkat çeken örneklerdendir. Dolayısıyla “Michael Jackson Kompleksi”nin varlığı, 

yani kendi özünden arınma, hakim unsura her anlamıyla benzeme mücadelesini de belirtmek gerekir. 

Bu komplekse veya benzeşme eğilimine bizzat Haziran 2018’de Özbekistan gezisinde çalışmanın 

yazarlarından birinin yaşadığı bir olayı örnek vererek açıklamak mümkündür. Özbekistan gezisi 

sırasında Buhara’da Kalon Minaresi’nin işlemelerindeki dökülmeleri gösteren Kırgızistan vatandaşı 

olan bir Kırgız dostu ona “bunu kim yaptı” diye sormuş ve bilmiyorum cevabını aldığında da, “bunu 

bizim Frunze mavzerlerle yaptı” demiştir. Bizim Frunze ise Sovyetlerin ünlü generali Mihail 

Vasilyeviç Frunze’dir ve o Frunze ki, Orta Asya’yı oldukça kanlı bir şekilde SSCB’ye bağlayan 

generaldir. İşin daha da ironi yapılacak tarafı Kırgız dostumuzun babası “basmacı hareketi” ile Kızıl 

Orduya karşı savaşmış olmasıdır. Dolayısıyla burada geçişin getirdiği travmaların etkilerini de ihmal 

etmeyecek politika arayışlarının hem süreci yaşayan hem de süreçte yardımcı olmak isteyen Türkiye 

için “abi sendromu yaratmadan”, ancak “Michael Jackson Kompleksi”ni de ihmal etmeden dengeli 

politika takip etmenin elzem olacağı ileri sürülebilir. 

3. KIRGIZİSTAN İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 

Yaratmak hiçbir zaman esrarlı bir ilhamın, görünmez bir kudretin eseri değildir. Büyük 

yaratılışlar büyük tarihi komplekslerin eseridir (Ülken, 2016: 260). Kırgızistan’ın Rus ve Sovyet 

egemenliği altında kaldığı uzun bir tarihi geçmişin beraberinde getirdiği asimilasyonunun  siyasal, 

ekonomik ve sosyo-kültürel benliğini tesis etmeyle kendini ifade edeceği bir yapının oluşması 

beklenebilir. Bağımsızlıkla birlikte önemli gerilemenin yaşandığı Kırgızistan ekonomisi büyük bir 

sıçrama gösterebilmesi kendi geçmişiyle bütünleşik bir geleceğe yönelmesi ile mümkün olacağı ileri 

sürülebilir. Diğer bir ifadeyle Kırgızistan’ın geçiş sürecinden bu yana geldiği nokta, bir tür üçüncü 

dünya/az gelişmiş ekonomi olmaktan çıkabilirliği, geçmişten aldığı mirası evirmesine bağlıdır. Bu 

noktada sahip olduğu avantajlar (A) ve dezavantajların (D) çok iyi tahliline gereksinim bulunmaktadır. 

3.1. Kırgızistan Ekonomisinin Sahip Olduğu Avantajları 

(A1) Jeopolitik konumu: Kırgızistan bulunduğu konum itibarıyla Orta Asya’da jeopolitik 

öneme sahip olmasına karşılık, su zenginliği dışında doğal kaynaklar açısından yoksunlukları da 
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bünyesinde barındırmaktadır. Sahip olduğu jeopolitik unsur, güneyde Çin ile kuzeyde Kazakistan ve 

Rusya Federasyonu arasında geçiş bölgesi konumunda bulunması ve dolayısıyla kuzeyin mal talebini 

güneyin mal arzı ile buluşturabilecek şekilde bir tür serbest ticaret alanı konumunda olmasıdır. Diğer 

bir ifadeyle “Konfüçyen toplum” boyutuyla, yani yüksek tasarrufta bulunma ve bunu yatırımlara 

kanalize etme başarısı gösterme özelliğiyle üretim ekonomisi konumundaki Çin ile komşudur. Çin ile 

taban tabana zıt konumdaki “Veblenist toplum” boyutuyla, yani sahip oldukları doğal kaynak 

zenginliğine bağlı olarak tüketim ekonomisi konumundaki Kazakistan ve Rusya Federasyonu da 

kuzey komşularıdır. Dolayısıyla Konfüçyen ve Veblenist toplumlar arasında adeta bir kanton 

konumunda olması, yani her iki büyük ekonomi için başta finansal sermaye olmak üzere üretim 

faktörlerini buluşturabilme pozisyonunda olduğu dikkat çekmektedir. Diğer bir ifadeyle bu küçük 

coğrafya ve ekonomi, adeta arz ve talep güçlerini bir araya getirecek şekilde “açık pazar” konumuna 

sahiptir. 

(A2) Yüksek doğurganlık oranı: Kırgızistan’da yüksek doğurganlık oranları dinamik bir nüfus 

yapısının varlığına işaret etmektedir. Bilindiği gibi nüfus artış hızı hem bir girdi-üretim faktörü olarak 

ekonominin arz boyutunu hem de içeride üretilenlerin massedilmesi açısından ekonominin talep 

boyutunu oluşturmaktadır. 

(A3) Zengin su ve yer altı kaynakları: Kırgızistan bulunduğu coğrafi konumdaki diğer 

ülkelere nazaran oldukça önemli düzeyde su kaynaklarına sahiptir ve bu su kaynakları üzerindeki 

santrallerle hidrolik enerji üretimi gerçekleştirebilmektedir. Özellikle 21. yüzyılda önemi giderek artan 

su, tıpkı 20. yüzyılın başındaki “bir damla kan, bir damla petrol” söylemine benzer şekilde, bu kez “bir 

damla kan, bir damla su” sloganına dönüşen bir dünyada, tatlı su kaynakları açısından önemli konuma 

sahiptir. Diğer taraftan başta altın olmak üzere maden potansiyellerinin etkin bir şekilde ekonomiye 

kazandırılmasının gelişme için gereksinim duyulacak kaynak yaratma açısından önem arz edeceği 

dikkatlerden kaçmamalıdır. 

(A4) Doğal turizm potansiyelleri: Orta Asya’nın yüksek dağları, doğal ve tabi göl ve göletleri 

ile zengin bir floranın bulunduğu bir alanda yer alan Kırgızistan hem kış turizmi için hem de trekking, 

rafting gibi turizm aktiviteleri için uygun zemine sahiptir. 

(A5) Tarım ve özellikle hayvancılıkta elverişli koşullar: Zengin su kaynaklarının varlığı 

tarım ve hayvancılık için önemli avantajlar sunmaktadır. Günümüz dünyasının organik tarıma verdiği 

önemde giderek artışlar, tabiatı suni tarım ile bozulmamış Kırgızistan için önemli avantajlar 

sunmaktadır. 

3.2. Kırgızistan Ekonomisinin Dezavantajları 

(D1) Yetersiz-düşük gelir: 1991’de siyasal anlamda bağımsızlığını kazanan Kırgızistan’ın 

başlangıçtaki gelir düzeyi sosyalist sistemin teorik olarak gerektirdiği şekliyle Sovyetlerdeki 
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topluluklarla aynı düzeyde-eşitlikçi değildi. Şöyle ki, Madisson Project Database’in 2011 sabit 

fiyatlarıyla yaptığı hesaplamaya göre, literatürde başlangıç geliri olarak alınan 1989 yılında SSCB’nin 

geliri ortanca gelir konumunda olduğu kabul edildiğinde, Fert Başına (F.B.) geliri 15288 dolar 

düzeyindeydi; en yüksek gelirli ülkeler Estonya (13382 dolar), Litvanya (14665 dolar) ve Letonya 

(13343 dolar) iken; en düşük gelirli ülkeler Özbekistan (5104 dolar), Kırgızistan (4635 dolar) ve 

Tacikistan (4627 dolar)’dır (bkz. Tablo 1). 

Başta Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere genellikle Orta Asya ve Kafkasya’da 

bulunan geçiş ekonomilerinin sosyalizmin gerektirdiği eşitlikçi gelir dağılımından mahrum oldukları 

açıktır ve dolayısıyla geçiş sürecine yöneldiklerinde bu ülkelerin başlangıç koşulları açısından diğer 

geçiş ekonomilerine göre daha olumsuz koşullar içerisinde bulundukları görülmektedir. Burada Sovyet 

dağılması mı, yoksa tarihinin en büyük özelleştirmesi mi sorusu akla gelebilmektedir. Diğer bir 

ifadeyle emperyal olmak yerine, zayıfları üzerinden atan bir yapının varlığından bahsedilebilir. Bu 

noktada kalkınma iktisadında S. Kuznets’in “düşük gelir-düşük tasarruf-düşük yatırım-düşük istihdam 

ve tekrar düşük gelir” sarmalına bu zayıf ekonomilerin düşüşü kaçınılmaz olmuştur. 

 

 

Şekil 2: Kırgızistan’da F.B. SGP Gelirinin Yıllara Göre Seyri 

Kaynak: Madisson Project Database 

Diğer taraftan 2005 yılı sabit fiyatlarıyla ABD doları cinsinden F.B. GSYİH rakamları 

incelendiğinde, Orta Asya ve Kafkasya ekonomileri açısından geçiş resesyonunun da oldukça 

dramatik seyrettiği görülmüştür. Resesyon, yani milli gelirde daralma süreçleri açısından Azerbaycan, 

Kazakistan ve Kırgızistan’da 1995 yılına kadar; Tacikistan ve Özbekistan’da 1996 yılına kadar; 

Türkmenistan’da ise 1997 yılına kadar küçülmeler yaşanmış, ancak takip eden yıllarda ekonomide 

büyüme süreçleri ortaya çıkabilmiştir. Diğer taraftan 1991 yılındaki gelir düzeyine ise Kazakistan 
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2002’de, Özbekistan 2004’de, Azerbaycan 2005’de, Türkmenistan 2007’de, Kırgızistan 2014’de 

ulaşabilmiş; Tacikistan ise halen daha 1991’deki gelir düzeyini bile yakalayamamıştır (bkz. Tablo 1). 

Uzun süren resesyonun temelinde, Sovyetlerden devralınan “üretim ve tüketim bağlantılarının 

kopması” ve başta Rusların göç etmeleri olmak üzere kalifiye insan göçü yatmaktadır. Dolayısıyla 

Kırgızistan ekonomisinin yeterli performans sergilemesinin önündeki engeller olarak geçiş sürecinin 

başlangıcındaki düşük gelir ve uzun süren resesyon görülmekte ve bu durum da bağımsızlıktan 

günümüze kadarki süreçte düşük büyümenin hem sebebi hem sonucu konumundadır. 

(D2) Reform için kaynak yoksunluğu: Başlangıç gelir düzeyi düşük olan Orta Asya ve 

Kafkasya geçiş ekonomilerinde başlangıç gelirinin düşük olmasına ilaveten, başta Rusya Federasyonu 

olmak üzere bu ekonomilerdeki özelleştirme uygulamalarının “oligark yaratma motifi” içerisinde 

çalışmış olduğu söylenebilir. Özellikle petrol, gaz ya da diğer maden rezervlerinin özel kişilere tahsisi 

Rusya’da oligarklar veya Katar’da milyarderler yaratırken, bu kaynak tahsisleri sadece şeffaflıktan 

uzak toplumlara özgü değil, aynı zamanda daha demokrat Fransasında ya da İngilteresinde bile 

görülebilmekte; bunlar bazen de kolay saptanabilirlikten uzak, adeta hırsızlıkla eşanlamlılık 

taşımaktadır (Piketty, 2014: 481). Bu durum da gereksinim duyulan sermayenin etkin ve yeterli ölçüde 

devşirilmesini engellemiş; bir tür yanlış özelleştirme ile nüfuz sahibi kesimlere sermaye transferi 

yapılmasına yol açmıştır (bkz. Tablo 2).  

Tablo 2: Kamu Gelir ve Gider Göstergeleri (2014) 

 

Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

Gümr. Vergi Oranı 

(%) 
3,9 3,4 2,4 5,9 2,9 6,9 

Gelir Vergisi Oranı 

(%) 
25,0 10,0 10,0 13,0 10,0 22,0 

Kurumlar Vergisi 

Oranı (%)  
20,0 20,0 10,0 15,0 8,0 9,0 

Vergi Yükünün 

GSYİH’deki Oranı  

(%) 

12,8 14,6 18,5 19,5 17,8 20,2 

Kamu 

Harcamalarının 

GSYİH’deki Payı  

(%)   

34,2 22,3 36,4 27,0 15,2 31,4 
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Kamu Borcunun 

GSYİH’deki Payı  

(%) 

11,6 12,3 48,9 32,5 15,8 8,6 

Nüfus (milyon) 9,2 16,7 5,6 8,0 5,6 29,4 

GSYİH milyar $, 

SGP 
$96,8 $231,8 $13,3 $17,7 $48,9 $104,7 

GSYİH Büyüme 

Oranı (%) 
2,2 5,0 -0,9 7,5 11,0 8,0 

5 Yıllık GSYİH 

Büyüme Oranı (%) 
5,4 4,8 3,0 6,7 11,1 8,4 

Kişi Başı GSYİH, 

SGP 
$10.478 $13.893 $2.376 $2.229 $8.718 $3.555 

İşsizlik Oranı (%)  6,0 5,4 7,7 2,5 60,0 0,2 

Enflasyon Oranı 

(%) 
1,1 5,1 2,8 5,8 4,9 12,1 

Doğrudan Yabancı 

Yatırım Girişleri 

(milyon dolar) 

2.004,6 14.022,1 372,2 289,9 3.159,0 1.094,0 

Ticari Dışa Açıklık 

Oranı 
69,5 

65,0 
125,0 0 0 50,7 

Kaynak: 2015 Index of Economic Freedom, http://www.heritage.org/index/download ve World Bank, World 

Development Indicators. 

Oysa şeklen reformist uygulamalara yönelen ekonomilerden Kırgızistan GATT’a da ilk üye 

ülke olmasına karşılık, reformlarda siyasal boyuttan ziyade ekonomik düzlem temelinde liberalleşme 

yönünde harekette bulunmuştur (bkz. Tablo 3). Geçişin iki temel sacayağından biri ekonomik, diğeri 

de siyasal liberalizasyondur. Bu iki sacayağının eşanlı yürütülememesi, kıt ve yetersiz olan 

kaynakların etkinsizliğine yol açmıştır. 
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Tablo 3: Politik (PR) ve Sivil Haklar (CL) ile Ekonomik Özgürlük Skorlarında Gelişmeler 

Yıllar   Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

  
PR 5 5 5 5 6 6 

1991 CL  5 4 4 5 5 5 

  Status PF PF PF PF PF PF 

  PR 6 6 5 6 7 7 

1999 CL  4 5 5 6 7 6 

  Status PF NF PF NF NF NF 

  PR 6 6 6 6 7 7 

2004 CL  5 5 5 5 7 6 

  Status NF NF NF NF NF NF 

  PR 6 6 6 6 7 7 

2009 CL 5 5 5 5 7 7 

  Status NF NF NF NF NF NF 

  PR 6 6 5 6 7 7 

2010 CL 5 5 5 5 7 7 

  Status NF NF PF NF NF NF 

  PR 6 6 5 6 7 7 

2013 CL 6 5 5 6 7 7 

  Status nf nf pf nf nf nf 

Ekonomik 
Özgürlük (ve 
Dünya 
sıralaması, 2014) 

61,3 (81.) 63,7 (67.) 61,1 (85.) 
52,0 
(139.) 

42,2(171.) 46,5 (163.) 

Not: PR ve CL skorları 1 en özgürlükçülüğü ve 7 de en özgürlüksüz yapıyı ifade eder. NF özgürlük yok ve PR 

de kısmen özgür. 

Kaynak: Freedom House ve Trancparency International. 

(D3) Sosyoekonomik anlamda şeffaflıktan uzaklaşma ve artan yolsuzluk: Özel sektörün 

yeterince teşekkül etmemiş olduğu ekonomilerde sosyalist sistemin özellikle son dönemlerinde ortaya 

çıkan kaynak kullanımında etkinsizlikler ve geç reformlara başlama dikkat çekmektedir (bkz. Tablo 



525 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

1). Zayıf kamu otoritelerinin oluşumunu besleyen zayıf ekonomik düzen, rüşvet ve yolsuzlukların 

derinleşmesine sebebiyet vermiştir. Politik ve sivil özgürlükler açısından giderek despotik bir yapıya 

bürünen bu ekonomilerde başlangıçta ekonomik anlamda estirilen ekonomik liberalizm/özgürlük 

rüzgârları da adeta “düzensizleşme/kuralsızlaşma” halini almıştır (bkz. Tablo 1). Oysa liberalizm bir 

tür kuralsızlaşma değil, serbestleşmeyi ifade eden düzenlemelerden ibarettir ve Kırgızistan’da bu 

anlamda kurumsal düzenlemelere gidilememesi sıklıkla yaşanan ihtilal teşebbüslerini ve ihtilalleri 

tetiklemiş; kaotik sosyal ve siyasal yapının oluşumuna yol açmıştır. 

(D4) Düşük tasarruf ve yabancı sermaye çekememe: Düşük gelirin düşük tasarrufa ve bunun 

da düşük yatırım seviyesine yol açtığı iktisat biliminin en temel argümanları arasındadır. Diğer 

taraftan düşük gelirin bir diğer yansıması da kamu eliyle zorunlu tasarruf yaratma imkânlarını da 

daraltmaktadır. Dolayısıyla Kırgızistan, hem gönüllü hem de zorunlu tasarruf yapacak 

mekanizmalardan uzaktır. Zorunlu tasarruf yapamamanın da ötesinde kamu gelirlerinin yeterince 

toplanamaması, klasik devlet hizmetlerinin aksamasını beraberinde getirmekte ve daha da vahimi 

giderek artan kamu borcu ile karşı karşıya kalınmaktadır (bkz. Tablo 2). Yerel kaynaklarla 

beslenemeyen Kırgızistan ekonomisi için tek çıkış yolu ise yabancı sermaye çekebilmektir. Ancak, 

siyasal anlamda güven vermeyen yapı şeffaflığı bozmakta ve bunlar da kaotik ortamı beslemektedir; 

yolsuzluk ve rüşvet ortamının derinleşmesi de yabancı sermaye için caydırıcı unsurlardandır. 

Dolayısıyla hem yerel kaynak kısıtı hem de yabancı sermaye çekememe Kırgızistan ekonomisinin son 

5 yıllık büyüme performansı açısından en düşük düzeyde büyüyen ekonomi konumunda kalmasına yol 

açmıştır (bkz. Tablo 2). GATT sözleşmesi ile dış ticarette şeklen yaratılan liberalizasyona paralel 

olarak kıt kaynakların etkinsiz kullanımı da ülkeyi bir ithalat cenneti haline getirmiş ve dengesiz  gelir 

dağılımının bir yansıması olarak lüks ithalatı tetiklemiştir. Dolayısıyla Kırgızistan, adeta paran varsa 

yaşama hakkına sahip olabileceğin bir ülke konumuna geçmiştir. Şöyle ki, yanlış özelleştirme ve kamu 

kaynaklarına yakınlık, dengesiz gelir dağılımını ortaya çıkarırken, ülke bir tür “yiyemeyenler ve 

uyuyamayanlar toplumu”na evrilmiştir.  

(D5) Yatırım ikliminin bozulması: Siyasal ve ekonomik liberalizasyonun sağlanamaması 

belirsizlikleri beraberinde getirmiştir. Buna bir de yiyemeyenler ve uyuyamayanlar şeklinde oluşan 

yapı (yani yeterli gelire sahip olamamaya bağlı olarak asgari yaşam seviyesini sürdürmek için gelir 

elde edemediğinden dolayı yiyemeyenler ile yiyemeyenlerin tazyikinden endişe ederek servetinin gasp 

edileceği endişesini taşıyan uyuyamayanlar) eklendiğinde, toplumsal gerilim doğurmuştur. Bu durum 

da adeta “çapulculuktan talancılığa geçen bir sosyal ve siyasal kaosun varlığını” beraberinde 

getirmiştir. Ayrıca hukuk kurallarının uygulanabilirlikten uzaklığı, yatırımcıların sıklıkla karşı  karşıya 

kaldıkları kuralsızlıkları çözme adına rüşvet ve mafyanın kucağına itilmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Böyle bir ortam da hem ülke sakinlerinin hem de yabancıların yatırım yapmasını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Özetle doğal kaynak zenginliğine de sahip olmayan Kırgızistan ekonomisinin başlangıçtan 

devraldığı olumsuzlukları üzerinden atamadığı ve hızla az gelişmiş ülkeler uçurumuna yuvarlandığı 

açıktır. Kırgızistan’ın bugün geldiği olumsuz durumdan çıkabilirliği şüphesiz mümkündür. Sahip 

olduğu jeopolitik avantajlarını harekete geçirecek ve siyasal istikrar unsurlarını sağlayacak yapısal 

düzenlemeler elzemdir. Bunun için de öncelikle; 

(i) güçlü bir siyasal iktidar unsurunu besleyecek vergi reformuna gidilmesi, 

(ii) lüks ithalatı frenleyici düzenlemelerde bulunulması, 

(iii) kamuda hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlayıcı kurumsal düzenlemelerin yapılması, 

(iv) hukukun üstünlüğünü tesis edici düzenlemeler ve uygulamaların hayatiyete geçirilmesi, 

(v) yerli ve yabancı yatırımları özendirici düzenlemelerin sağlanması, 

(vi) yüksek doğum hızının yarattığı işgücüne iş imkânlarının yaratılması, 

(vii) özellikle yabancı yatırımcıların ülkeye gelişini sağlamak amacıyla uluslararası tahkim de 

başta olmak üzere kurumsal düzenlemelerin sağlanması, 

(viii) finansal serbestleşme ve güçlü bankacılık sistemi ihdas edilerek Avrupa’da İsviçre 

benzeri finansal konumlanmanın ortaya çıkarılması, 

(ix) sahip olduğu doğal güzellikleri ekonomik değere dönüştürecek şekilde kış ve tabiat 

turizmini destekleyici altyapı yatırımlarının yapılması, 

(x) tarım ve hayvancılıkta var olan potansiyellerin değerlendirilmesi, 

vb. düzenlemeler ivedi bir şekilde hayatiyete geçirilmelidir. 
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TÜRKİYE’DEKİ KRİPTO PARA KULLANICI PROFİLİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Enis YAKUT, İsmail METİN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

ÖZET 

2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından yazılan bir makale ile literatüre giren ve sonrasında 

sınırlı sayıda arz ile piyasaya sürülen Bitcoin ve ardından ortaya çıkan altcoinler bu süre zarfında 1935 

altcoine, 13823 adet borsada toplamda 187.622.593.562 ABD Doları işlem hacmine ulaşmıştır. Bu 

kadar büyük bir işlem hacmi olmasına rağmen, konuyla ilgili akademik çalışmalar yeterli değildir. 

Literatürdeki eksilikten yola çıkarak, bu çalışmada Türkiye’deki kripto para kullanıcılarının genel 

profili belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından çevrimiçi bir anket 

hazırlanmış ve kullanıcıların demografik özelliklerini belirleyici sorular sorulmuştur. Anket çalışması 

sosyal medya platformlarında (twitter, facebook, vb gibi) paylaşılmış ve toplamda 767 kişiye 

ulaşılmıştır. Bu 767 kişinin %74.1’i kripto paralara yatırım yapmış olduğunu belirtmiştir. Kripto 

paralara yatırım yapmış olanların %89’u bu yatırım için kendi nakit birikimleri ile %9,5’I kredi 

çekerek, %1,5’u ise ev/araba satarak bu yatırımı yaptıklarını belirtmişlerdir. Yatırımcıların ağırlıklı 

olarak Binance, Bittrex gibi yabancı borsaları tercih ettikleri, bunun yanında BTC Turk, Paribu gibi 

Türk Borsalarını kullanarak işlem yaptıkları ortaya çıkmıştır. En çok tercih edilen kripto para %53.6 

ile Bitcoin olurken, bunu %11.9 ile Ethereum, %7.2 ile Ripple, %3.1 ile Litecoin ve diğer altcoinler 

izlemektedir. Katılımcıların %57,1’inin Y Kuşağından, %22,4 ‘ünün X Kuşağından ve %18,1’inin Z 

Kuşağından olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %86’lık kısmının erkek, kalan %14’ünün 

kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların %75,9 gibi büyük bir bölümü kendilerini orta gelir 

grubunda ifade etmişlerdir. Eğitim durumu açısından bakıldığında, katılımcıların %67,4’ünün lisans, 

%19,3’ü lisansüstü eğitim seviyesine sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Tüketici Davranışı, Altcoin. 

 

A RESEARCH ON THE CRYPTO CURRENCY USER PROFILES IN TURKEY 

ABSTRACT 

Bitcoin, which was introduced into the literature with an article written by Satoshi Nakamoto 

and launched into the market with only a limited number of supplies, and the altcoins which  followed 

bitcoin have reached to the number of 1935 altcoins and a trading volume of 187.622.593.562 US 

dollars in 13823 stock market. Although bitcoin has such a great trading volume, the number of 

studies concerning the subject is insufficient. Moving from the gap in the literature; this study has tried 
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to determine the general profile of crypto currency users in Turkey. In accordance with this aim, an 

online questionnaire was prepared by the researchers and questions concerning the demographical 

characteristics of users were asked. The questionnaire was transmitted to 767 individuals in social 

media platforms (Twitter, Facebook etc.). %74.1 of these 767 individuals stated that they had invested 

in crypto currencies. % 89 of these crypto currency investors have stated that they used their own 

savings for the investment while %9,5 used loans from banks and %1,5 sold their houses/cars for this 

investment. It has been found out that the investors mostly preferred foreign stock markets such as 

Binance and Bittrex and sometimes transacted using Turkish stock markets such as BTC Turk and 

Paribu. The most frequently preferred crypto currency has been determined to be Bitcoin with a 

percentage of %53,6 whereas it was followed by Ethereum with %11,9; Ripple with %7,2, Litecoin 

with %3,1 and other altcoins. It was depicted that %57 of the participants were from the Y generation 

whereas %22.4 of them were from the X generation and %18,1 were from the Z generation. %86 of 

the participants were men and %14 of them were women. %75,9 of the participants have stated that 

they are from the middle-income group. When investigated in terms of education, it has been depicted 

that the %67,4 of the participants had Bachelor of Science degrees and %19,3 of them had master’s 

degrees. 

Keywords: Crypto Currency, Bitcoin, Consumer Behaviour, Altcoin. 

 

GİRİŞ 

Son on yılda ortaya çıkan Kripto paralarda 2017 yılında inanılmaz bir yükseliş yaşanmıştır. 

Merkezi bir otoriteye bağlı olmayan kripto paralar insanların ilgisini çekmeye başlamıştır. Kripto 

paralar arasında en göze çarpan para olan Bitcoin Satoshi Nakamoto tarafından 2009 yılında piyasaya 

sürülmüştür (Yi vd., 2018, s.98). Coinmarketcap (2018) verilerine göre 28 Eylül 2018 itibariyle 220 

milyar ABD Dolarını aşan bir pazar hacmine sahip kripto para piyasasının %52,5’ini Bitcoin 

oluşturmaktadır. Ayrıca 14269 adet kripto para borsasında bitcoinin yanı sıra 2003 adet alt coinin 

ticareti yapılmaktadır. Bu kripto paralar arasında en çok işlem hacmine sahip olan Bitcoin ve ardından 

sırasıyla Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Tether, Cardano, Monero, Dash, 

IOTA, Tron ve NEO’dur.  

Bu kripto paralardan Bitcoin’in fiyatı Ağustos 2016’da 572.3 USD iken Ağustos 2017’ye 

gelindiğinde 4,764.8USD’ye yükselmiş, Bitcoin popüler hale gelmiş ve ardından kripto paraların 

kullanımı tüm dünyada artmaya başlamıştır. Statista (2018) verilerine göre, 2016 yılında 954 olan 

Bitcoin ATM’leri 2018’de 2053’e yükselmiştir. Bu ATM’lerin çoğu ABD ve Kanada’da olmakla 

beraber toplam Bitcoin ATM’lerinin %20’den fazlası Avrupa yer almaktadır. 2017 yılında 

Amerikalıların %40’ı satın almalarda ve işlemlerde Bitcoin kullanmaya isteklidir. 
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En çok kullanılan kripto para borsaları %15 ile Binance, %12,2 ile OKEx ve %11,7 ile Upbit’tir 

(Mccan, 2018, s.1). Coindance tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre Bitcoin 

kullanıcılarının %91,2’si erkeklerden, %8,8’i ise kadınlardan oluşmaktadır. Aynı araştırmaya göre 

Bitcoin kullanıcılarının %48,4’ü 25-34 yaş aralığında; %13,8’i 18-24 yaş aralığında ve %8,9’u ise 45-

54 yaş aralığında yer almaktadır. Araştırmaya katılanların %62,8’i Chrome, % 14,7’si Firefox ve 

%13,9’u ise Safari kullanarak işlem yapmaktadır. Ve bu kullanıcıların % 76’sı Masaüstü 

bilgisayarlardan; %20,8’i cep telefonlarından ve %3,2’si ise tablet bilgisayarlarından erişim 

sağlamaktadır.    

Reddit tarafından yürütülen bir araştırmada ise, araştırmaya katılanların %94,8’i erkek; %4,5’i 

ise kadınlardan oluşmaktadır. Kriptopara kullanıcılarının %25’i 26-30 yaş aralığında; yaklaşık %20’si 

ise 21-25 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanların %42’si üniversite (Lisans), %20’si Lise ve altı, 

%18’i ise Yüksek lisans mezunudur. Bunlar arasından %70’i HODler, %23’ü Trade ve kalanlar ise 

Day Trade (Günlük alım-satım) yapmaktadır. Katılımcıların %37’si 2017, %25’i 2013 yılında kripto 

para kullanmaya başlamıştır (Biehl, 2017: s.1).   

Ulusal literatürde kripto para kullanıcıları üzerine bir çalışmanın bulunmaması bir sorun olarak 

görülmüş ve bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki kripto 

para kullanıcılarının profilini belirlemek ve literatüre katkı sağlamaktır.  

1. YÖNTEM 

Araştırmacılar tarafından çevrimiçi bir anket hazırlanmış ve kullanıcıların demografik 

özelliklerini belirleyici sorular sorulmuştur. Anket çalışması sosyal medya platformlarında (twitter, 

facebook, vb gibi) paylaşılmış ve toplamda 767 kişiye ulaşılmıştır. 

2. BULGULAR 

Yapılan anket çalışması sonucunda, çalışmaya katılan 767 kişinin %74.1’i kripto paralara 

yatırım yapmış olduğunu belirtmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1: Yatırım Durumu 

Kripto paralara yatırım yapmış olanların %89’u bu yatırım için kendi nakit birikimleri ile 

%9,5’i kredi çekerek, %1,5’u ise ev/araba satarak bu yatırımı yaptıklarını belirtmişlerdir (Şekil 2). 

 

Şekil 2: Yatırım Kaynağı 

Katılımcıların verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen yabancı borsalar 

ağırlıklı olarak Binance, Bittrex gibi borsalardır. Bunun yanında BTC Turk, Paribu gibi Türk 
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Borsalarını kullanarak işlem yaptıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca birçok kullanıcının hem Türk hem de 

Yabancı borsaları kullanmakta olduğu, sahip oldukları kripto paraları borsalar arasında cüzdanları 

vasıtası ile transfer etmekte oldukları belirlenmiştir. Buna sebep olarak ilk olarak TL olarak işlem 

yapma avantajında faydalanmak gösterilebilir. Daha sonra ise düşük komisyon, hızlı işlem ve arbitraj 

gibi sebeplerle yabancı borsalara geçiş sebepleri arasında gösterilebilir. 

En çok tercih edilen kripto para %53.6 ile Bitcoin olurken, bunu %11.9 ile Ethereum, %7.2 ile 

Ripple, %3.1 ile Litecoin ve diğer altcoinler izlemektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3: En Çok Tercih Edilen Kripto Paralar 

Katılımcıların %57,1’inin Y Kuşağından (1981 - 1995 arası doğanlar), %22,4 ‘ünün X 

Kuşağından (1961 – 1980 arası doğanlar)  ve %18,1’inin Z Kuşağından (1995 ve sonrası doğanlar) 

olduğu tespit edilmiştir120 (Şekil 4). 

                                                           
120 Kaynak: http://fourhooks.com/marketing/the-generation-guide-millennials-gen-x-y-z-and-baby-boomers-
art5910718593/ 
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Şekil 4: Jenerasyon Dağılımı 

Ayrıca katılımcıların %86’lık kısmının erkek, kalan %14’ünün kadınlardan oluştuğu görülmüş 

ve katılımcıların %75,9 gibi büyük bir bölümü kendilerini orta gelir grubunda ifade etmişlerdir. Eğitim 

durumu açısından bakıldığında, katılımcıların %67,4’ünün lisans, %19,3’ü lisansüstü eğitim 

seviyesine sahip olduğu saptanmıştır. 

3. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Türkiye’de kripto para kullanıcı profili üzerine yapılan bu araştırmada, kripto paralara yatırım 

yapanların %89’u bu yatırım için kendi nakit birikimleri ile %9,5’i kredi çekerek, %1,5’u ise ev/araba 

satarak bu yatırımı yaptıklarını belirtmişlerdir. Yatırımcıların ağırlıklı olarak Binance, Bittrex gibi 

yabancı borsaları tercih ettikleri, bunun yanında BTC Turk, Koineks, Paribu gibi Türk Borsalarını 

kullanarak işlem yaptıkları ortaya çıkmıştır. En çok tercih edilen kripto para %53.6 ile Bitcoin 

olurken, bunu %11.9 ile Ethereum, %7.2 ile Ripple, %3.1 ile Litecoin ve diğer altcoinler izlemektedir.  

Katılımcıların %57,1’inin Y Kuşağından (1981 - 1995 arası doğanlar), %22,4 ‘ünün X 

Kuşağından (1961 – 1980 arası doğanlar)  ve %18,1’inin Z Kuşağından (1995 ve sonrası doğanlar) 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %86’lık kısmının erkek, kalan %14’ünün kadınlardan oluştuğu 

görülmüştür. Katılımcıların %75,9 gibi büyük bir bölümü kendilerini orta gelir grubunda ifade 

etmişlerdir. Eğitim durumu açısından bakıldığında, katılımcıların %67,4’ünün lisans, %19,3’ü 

lisansüstü eğitim seviyesine sahiptir. Bu çalışma ile ülkemizde kripto para kullanıcı profilini belirleme 

açısından literatüre katkı yapılması beklenilmektedir.    
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Kripto paralarla ilgili yazında önemli boşluk vardır. Sadece ekonomi ve finans alanında değil, 

pazarlama, etik, girişimcilik gibi alanlarda da çalışmalara ihtiyaç vardır. İleriki çalışmalarda kuşaklar 

arası farklılık, risk algısı gibi kavramlar üzerinden farklı çalışmaların yapılması önerilebilir.  
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GERİDE KALAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ALAN YAZIN 

TARAMASI 

İrem ENSER, Dokuz Eylül Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüzde küreselleşme ve örgütsel stratejiler sonucu, rekabetçi pazar koşullarına uyum 

sağlamak adına işletmeler satın alma veya birleşme yollarını tercih etmektedir. Birleşme ve satın 

almalar işletmelere pek çok avantaj sağlasa da dikkatli planlanmadığı takdirde hisse sahipleri, 

yöneticiler, çalışanlar ve toplum açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Diğer bir deyişle birleşme ve 

satın almaların başarısı; yeniden yapılanma sürecinin iyi yönetilmesi, iletişim ağının güçlü tutulması 

ve insan kaynakları entegrasyonundan büyük ölçüde etkilenmektedir. Birleşme veya satın alma 

sonrasında iki farklı örgütün bir araya gelmesiyle örgütte yeniden yapılanma süreci, yeniden 

yapılanma süreciyle birlikte ise çalışan sayısında azalmaya gitme ve idarenin transferi süreçleri bir 

gereklilik haline gelebilmektedir. Örgütsel küçülmenin ve dolayısıyla işten çıkarmaların ardından 

işlerine devam edebilen ve yaşanan belirsizlik ortamında geride kalan bazı çalışanlar olumsuz 

duygular içerisine girebilir. Geride kalan sendromu olarak adlandırılan bu durumda çalışan; kızgınlık, 

korku duyma, güvensiz hissetme, işini kaybetme korkusu, verimlilikte düşüş, suçluluk duygusu, 

depresyon, örgüte olan bağlılığın azalması gibi belirtilere sahip olabilmektedir. Bu belirtiler duygusal, 

psikolojik ve fiziksel olarak ortaya çıkabilir. Çalışmanın başlıca amacı ulusal ve uluslararası alan 

yazında geride kalan sendromu üzerine yapılan araştırmaları derlemektir. Çalışma kapsamında konu 

üzerine yazılan daha önce yayınlanmış bildiri, makale, kitap bölümü ve tezlerin incelenmesiyle 

keşifsel bir araştırma yapılmıştır. Geride kalan sendromu uluslararası alan yazında uzun yıllardır 

çalışılan ve ilgi çeken bir konu olmasına rağmen ulusal alan yazında yapılan çalışmalarda konunun 

yeteri kadar yer almadığı tespit edilmiş ve çalışmanın sonuçlarından biri olarak ortaya konmuştur. 

Ülkemizde ve dünyada işletmelerin stratejileri doğrultusunda sıklıkla yöneldikleri birleşme ve satın 

almaların bir sonucu olarak çalışanlarda ortaya çıkabilen geride kalan sendromu, hem stratejik yönetim 

uygulamalarında hem de örgütsel psikoloji gibi alanlarda ulusal alan yazında geliştirilmeye açık bir 

konudur. Çalışma, geride kalan sendromu hakkında geniş kapsamlı bilgi verirken aynı zamanda ulusal 

alan yazında konu hakkında yapılan çalışmaların hangi noktalara odaklandığını ortaya koymayı, 

bununla beraber gelecek çalışmalarda konunun üzerinde daha fazla durulması gereken boyutlarını 

belirlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın, ileride yapılabilecek geride kalan sendromu 

araştırmaları için bir rehber niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geride Kalan Sendromu, Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri, Örgütsel Yeniden 

Yapılanma, Örgütsel Küçülme. 
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SURVIVOR SYNDROME: A LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT 

Nowadays, in order to correspond competitive market conditions, many corporations choose the 

way of acquisiton or merger as a conclusion of globalisation and organizational strategies. While 

mergers and acquisitons provide so many advantages to corporations, it may result with negative 

effects on behalf of shareholders, managers, employees and society. In other words, the success of the 

mergers and acquisitions depends mostly on strong communication network, managing the 

restructuring process well and integration of human resources. After then merger or acquisiton, the 

necessity for restructure the organisation may occur because two different organisations come 

together. Along with restructuring process, organisation may face the requirement for downsizing of 

employees and transfer of administration. The survivors who still keep their job after the 

organisational downsizing and lay off, can find themselves in an environment of uncertainty and can 

have negative feelings. Under this circumstance, which has named “survivor syndrome”, employee 

may show signs of resentment, fear, guilty, insecurity, fear of dismissal, productivity slowdown, 

depression and weaker organisational commitment. These indications may arise both emotionally, 

psychologically and physically. The main aim of this study is to review the studies about survivor 

syndrome in national and international literature. An exploratory research was conducted within the 

scope of study by reviewing previously published papers, articles, book chapters and thesis about 

survivor syndrome. Even survivor syndrome is one of the populer cases in international literature and 

has been studied for long years, in national literature survivor syndrome concept had not get the 

attention that it deserves. Both local and global corporations commonly choose the way for merger and 

acquisition in accordance with their strategies. As a result of these ever so often mergers and 

acquisitons, survivor syndrome is an open concept for improvement which can take place in strategic 

management applications, organisational psychology and other fields studied in national literature.  

This study aims to give in-depth information about survivor syndrome beside revealing the focus 

points in the survivor syndrome studies in national literature, another aim is to describe improvable 

aspects for future studies. In this regard, it is believed that the study have the potential to provide an 

insight for future researchs about survivor syndrome. 

Keywords: Survivor Syndrome, Mergers and Acquisitons, Organisational Restructuring, 

Organisational Downsizing. 

GİRİŞ 

Ülkemizde ve küreselleşen iş dünyasında işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamak veya rekabet 

üstünlüğünü korumak ve hızla değişen çevreye uyum sağlamak adına stratejik uygulamalara 

yönelmektedir. Şirket birleşmeleri ve şirket satın alma bu stratejik uygulamalara dâhildir. 
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Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler arasındaki birleşmeler ve satın almalar dikey birleşme 

ve satın almalar olarak adlandırılır. Dikey birleşme ve satın almalar, sektör içerisinde faaliyet gösteren 

ve rekabeti etkileyen beş güç ile yakından ilgilidir. Şirket satın alma; bir şirketin başka bir şirketin 

tamamını veya çoğunluk hisselerini satın alarak o işletmeyi kontrolü altında, kendisine bağlı bir 

işletme haline getirmesidir. Satın almada, birleşmede olduğu gibi satın alan ve satın alınan şirketin 

kimlik ve tüzel kişiliği sona ermez ve satın alma genellikle satın alan şirketin tek taraflı arzu ve niyeti 

ile gerçekleşir  (Ülgen ve Mirze, 2010: 350). 

Birleşme ve satın almalar işletmelere pek çok avantaj sağlasa da dikkatli planlanmadığı takdirde 

hisse sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ve toplum açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle 

satın alma sonrası satın alınan işletmede yeniden yapılanma süreci söz konusu olacağı için çalışanlar 

pek çok yönden etkilenmektedir. Satın alınan işletmenin örgüt kültürü ve yapısı, satın alan şirketin 

örgüt kültürü ve yapısıyla uyumlaştırma sürecine girecektir.  Yeniden yapılanma aşamasında mevcut 

örgütsel yapının değiştirilerek farklı pozisyonların eklenmesi, bazı pozisyonların kapatılması, transfer 

süreçleri, çalışan sayısında azalmaya gitme gibi faaliyetler yer alır. 

Birleşme veya satın alma sonrasında iki farklı örgütün bir araya gelmesi durumu söz konusudur. 

Bu nedenle çalışan sayısında azalmaya gitme ve transfer süreçleri bir gereklilik haline gelmektedir. 

Küçülmenin ve dolayısıyla işten çıkarmaların ardından yaşanan belirsizlik durumunda geride kalan 

çalışanlar olumsuz duygular içerisine girebilmektedir. Geride kalan sendromu olarak adlandırılan bu 

durumda çalışan; kızgınlık, korku, güvensizlik, verimlilikte düşüş, suçluluk, depresyon belirtilerine 

sahiptir. Örgütte meydana gelen bu tarz değişimler, kimi zaman geride kalan çalışanların stresli ve 

gergin çalışma ortamından etkilenerek iş arkadaşlarına veya örgüte yönelik istenmeyen davranışlar 

sergilemelerine yol açmaktadır.  Bu davranışlar, doğrudan veya dolaylı zarar verebilecek, yıkıcı 

sonuçlara sahip sapkın davranışlara dâhil olabilir. 

Geride Kalan Sendromu kavramı ilk olarak psikanalist William G. Niederland tarafından 1961 

yılında kullanılmıştır. Niederland, yaklaşık 30 yıl boyunca Nazi kamplarından ve soykırımdan 

kurtulmayı başaran kişiler üzerinde yaptığı araştırmaların sonucunda geride kalan sendromunun 

göstergelerini;  kronik veya tekrarlayan depresyon, zevk alamama, anksiyete, hipermnezi (anıların 

saklanması ve hatırlanmasında olağanüstü artış, yoğun bellekleme), kimlik bunalımı, psikolojik 

kökenli fiziksel hastalıklar, geride kalma suçluluğu ve derin üzüntü, psikolojik zayıflık olarak 

belirlemiştir (Niederland, 1981: 413). 

Daha önceki yıllarda soykırımdan kurtulanlar için kullanılan geride kalan sendromu terimi, 

Brockner (1992) tarafından toplu işten çıkarmalar sonrasında çalışmaya devam eden, geride kalan 

kişiler üzerindeki etkileri tanımlamak amacıyla yönetim çalışmalarında kullanılmaya başlamıştır.  

Noer (1993), geride kalan sendromunu örgütte gönüllü olmayan işten çıkarmalar sonrası geride 

kalan kişilerde görülen davranış, hissiyat ve algıları çeşitli yollarla yansıtan jenerik bir terim olarak 
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tanımlamıştır. Örgütte küçülme sonrası geride kalanlarda genellikle kızgınlık, depresyon, korku, 

güvensizlik ve incinme, haksızlığa uğrama hisleri görülmektedir. Aynı zamanda küçülme sonrasında 

geride kalanların iş güvensizliği, adaletsizlik, düşük risk alma, düşük motivasyon, karşılıklı taahhüdün 

zayıflaması, ihanet, sonlandırma isteği, planlama ve iletişimde tatminsizlik, stratejik yönlendirmede 

eksiklik, yönetime karşı güvenin azalması, kısa dönem kar odaklılık ve kalıcı değişim hislerini 

deneyimlemeleri olasıdır. Noer (1993), organizasyonda küçülme sürecinde geride kalanların, işten 

ayrılmak zorunda kalanlardan daha mağdur durumda olduğunu ve geride kalanların, ölümlerin 

arkasından hayatta kalan insanlarda olduğu kadar dehşetli ve yoğun olmamakla birlikte benzer bir 

duygular yaşadığını öne sürmüştür. Örgütte yönetimin değişmesi durumunda eski yönetimin 

koşullarıyla iş sözleşmesine sahip çalışanlar, yeni yönetimin yeni kuralları karşısında haksızlığa 

uğramış hissine kapılabilirler. Bu hissin yanı sıra üst yönetime karşı güvensizlik duyabilirler. 

O’Neill ve Lenn (1995) işten çıkarmaların ardından geride kalanlarda kızgınlık, endişe, öfke ve 

intikam duyguların görülebileceğini öne sürmüşlerdir. Downs (1995) bu duygulara ek olarak düşük 

moral, fazla çalışma ve sabotaj ihtimalinin görülebileceğini ifade etmiştir. 

Sürekli değişimin söz konusu olduğu günümüz iş dünyasında eski paradigmaların ve 

konseptlerin uygulanabilirliği azalmıştır. Örgütsel küçülmenin de dahil olduğu değişim süreçlerini 

yönetmenin en büyük zorluklarından biri güvensizliğin hissedildiği bir ortamda geride kalanların 

bağlılığı ve verimliliğini sağlamaktır. Günümüzde örgüt yönetimlerinde değişim deneyimi ve 

sonuçları baskın olmaktadır. Değişim mühendisliği süreçleri, yeniden yapılanma, örgütte basık ve 

yayvan yapıya geçme ve benzeri değişiklikler örgüte inovasyonu getirirken çalışanlar açısından 

belirsizlik ve kaos ortamı yaratabilmektedir. Bu değişikliklerin çoğu, çalışan sayısının azaltılması ve 

kariyer fırsatlarının sınırlandırılması şeklinde sonuçlanmaktadır. Geride kalanlarda motivasyon 

düşüklüğü, sinizm, güvensizlik ve moral düşüklüğü görülebilir. Bu belirtiler küçülmeye/yeniden 

yapılanmaya bağlı korku ve endişeye veya yönetim ve çalışanlar arasındaki güvenin azalmasına veya 

her iki durumun kombinasyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilir (Baruch ve Hind, 1999: 296). 

Ciancio (2000);  geride kalan sendromu yaşayan çalışanlarda en yaygın sapkın davranış şeklinin 

pasif saldırganlık olduğunu öne sürmüştür. Arkadaşlarının ve meslektaşlarının gitmesiyle daha tedbirli 

olan ve savunmacı bir davranış tercih eden çalışanlar, hoşnutsuzluklarını olumsuz söylentiler, ters 

davranışlar, alaycı, küçümseyici, iğneleyici hatta düşmanca sert konuşmalarla gösterebilmektedir 

(Maslach ve Leiter, 1997: 4).  

Helen Wolfe (2004)’a göre geride kalan sendromu, küçülme veya yeniden yapılanma sürecinde 

organizasyonda çalışmaya devam eden kişilerde yaygın olarak görülen duygusal, psikolojik ve 

örgütsel sonuçlardır. Herhangi bir travmatik olay, geride kalanlar üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. 

Geride kalan bireyler üzerinde bu etkiler; düşük verimlilik, sosyal ağların zarar görmesi, sosyal 
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desteğin azalması, örgüte bağlılık ve güvende azalma, olumsuz davranışlar ve iş hayatında 

anlaşmazlıklar, çatışmalar şeklinde görülebilir. 

Son yıllarda şirketler makro-ekonomik eğilimlere uyum sağlayabilmek ve dünya pazarında 

rekabet edebilmek adına satın alma ve birleşme stretjilerine yönelmektedir. Satın alma veya 

birleşmenin başarısı zorlu örgütsel değişim ve insan kaynakları entegrasyonu yönetimine bağlıdır. 

Yeniden yapılanma kapsamında örgütsel küçülme, yaygın uygulama alanı bulan bir yönetim yaklaşımı 

olarak dikkat çekmektedir. Ancak işletmelere büyük avantajlar sağlayan örgütsel küçülme, aynı 

zamanda bazı problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır. Geride kalan sendromu bu sorunların 

başında gelmektedir (Yıldırım, 2008: 181; Legare, 1998: 33). 

Değişim sürecinde yaşanan işten çıkarmalar, geride kalanların algıları açısından en az işten 

ayrılanlar kadar ciddi etkilere sahiptir (Brockner ve diğerleri, 1992: 413). Örgütte işten çıkarmaların 

başlamasıyla çalışmaya devam edenler, normal işlerine ek olarak gidenlerin de işlerini yapmak 

zorunda kalmalarından dolayı zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle küçülme sonrası geride kalan 

çalışanlarda yaratıcılığın azalması, suçluluk, tükenmişlik, kızgınlık, somurtkanlık, aşırı tepki, 

etrafındakileri küçük görme gibi davranış ve duygular görülebilir.  

Mishra ve diğerleri (1998), çalışmasında küçülmeye giden örgütlerde geride kalanların 

tepkilerini belirlemeye yönelik bir tipoloji geliştirmişlerdir. Bu tipolojide yapıcı-yıkıcı ve pasif-aktif 

olmak üzere iki boyut yer almaktadır. Araştırmanın sonucunda güven ve adalet duygularının yapıcı 

boyutta, yetkilendirme ve işin yeniden tasarımının ise aktif boyutta yer aldığı ortaya koyulmuştur.  
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Şekil 1: Geride Kalanların Küçülmeye Verdikleri Tepkiler 

 

Kaynak: Mishra ve diğerleri, 1998: 13. 

Küçülmenin ardından geride kalanlar, olumsuz hatta bazen tahrip edici bir duygusal sürece 

girerler. Bu duygusal süreç sadece geride kalanların kendileri için değil, çoğu zaman motivasyon 

düşüklüğüne bağlı olarak örgütün performansı ve verimliliği açısından da zararlı olabilmektedir. 

Örgütsel küçülme sadece ekonomik olarak verimlilik artışı, maliyetlerin düşmesi ve üretkenlik 

acısından değil, uzun dönemde işletme faaliyetlerine etki edebilecek olan çalışanlar üzerinde 

yaratacağı psikolojik yönüyle de ele alınmalıdır. Örgütsel küçülmenin geride kalanlar üzerindeki 

etkileri çoğu zaman gizli bir maliyet unsuru olarak işletmelerin uzun dönemde karlılıklarını, 

verimliliklerini, üretkenliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek 

için küçülme politikaları uygulanmadan önce çok iyi planlamalı; küçülme sonrasındaki süreçte 

doğabilecek olumsuz durumları önlemenin yolları önceden belirlenmelidir (Applebaum, 2000: 344; 

Demir, 2010: 196). 

Şekil 2’deki akış diyagramı işten çıkarma sürecindeki belirleyiciler ve seçenekleri 

göstermektedir. Bir örgütün küçülme sürecinde geride kalan sendromunun etkileriyle baş edebilmesi 

için uygulamaların en iyi şekilde gerçekleştirilmesinin gerekliliği görülmektedir.  
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Şekil 2: İşten Çıkarma Sürecindeki Belirleyiciler ve Seçenekler 

 

Kaynak: Baruch ve Hind, 1999: 297. 

1. YÖNTEM 

Çalışma kapsamında konu üzerine yazılan daha önce yayınlanmış bildiri, makale, kitap bölümü 

ve tezlerin incelenmesiyle keşifsel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ikincil 

kaynaklara dayanmaktadır. 

Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle veri tabanlarında “Survivor Syndrome” 

anahtar kelimesiyle uluslararası yayınlar taranmış, konu hakkında derinlemesine bilgi elde edilirken 

aynı zamanda uluslararası alan yazındaki çalışmaların içerikleri incelenmiştir. İkinci aşamada ise 

Türkiye’de yapılan geride kalan sendromuna yönelik çalışmalar taranmıştır. Yapılan taramalar 

esnasında “Geride Kalan Sendromu” ve “Survivor Syndrome” anahtar kelimelerinin çalışma 

kapsamına alınabilecek araştırmaların öz veya özet bölümlerinde yer alıp almaması seçim kriteri 

olarak belirlenmiştir. Ayrıca ulusal alan yazında bazı çalışmalarda konunun “Geriye Kalanlar”, 

“Geride Kalanlar”, “İşte Kalanlar” olarak da ele alındığının fark edilmesiyle bu kavramlar Türkçe 

taramaların anahtar kelimelerine dahil edilmiştir. Uluslararası alan yazında ise tarama sonucunda çıkan 

çalışmalardan, özetlerinde ‘Survivors After Downsizing”, “Survivor’s Guilt” kavramlarını içerenler 

seçime dahil edilmişlerdir. 
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2. BULGULAR 

2.1. Uluslararası Alan Yazında Geride Kalan Sendromu 

Uluslararası alan yazında yapılan taramalarda 18 tez çalışması, 5 kitap, 112 makale ve bildiri 

olmak üzere geride kalan sendromu üzerine toplam 135 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan 93’ü 

2000 yılı ve sonrasında yayınlanmıştır. 2000 yılı öncesinde yapılan çalışmaların daha çok kavramsal, 

2000 yılı sonrasında yapılan çalışmaların ise daha çok uygulama içeren araştırmalar oldukları dikkat 

çekmektedir. Tez çalışmalarının büyük çoğunluğu 2000 yılı ve sonrasında, yarısı yüksek lisans tezi ve 

diğer yarısı doktora tezi olarak yayınlanmıştır. Uluslararası alan yazında yer alan çalışmalarda dikkat 

çeken bir başka unsur nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin eşit oranda kullanılmasıdır. 

Özellikle nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay analizi ön plana çıkmaktadır.  

2.2. Ulusal Alan Yazında Geride Kalan Sendromu 

Ulusal alan yazında geride kalan sendromu anahtar kelimesiyle yapılan taramada toplam 12 

çalışmaya ulaşılmıştır. Geride kalan sendromu kavramı uluslararası alan yazında uzun yıllardır 

çalışılmasına rağmen ülkemizde kavramın ilk olarak 2001 yılında çevrimiçi bir makalede yer aldığı ve 

sonrasında 2003 yılı itibariyle konuyla ilgili yapılan çalışmaların alan yazında yer bulmaya başladığı 

görülmektedir. Çalışmaların yarısı yüksek lisans ve doktora tezi türündedir. Ulaşılan çalışmaların 

5’inde geride kalan sendromu kavramına yalnızca kavramsal çerçevede yer verildiği, diğerlerinde ise 

uygulamalı olarak geride kalan sendromunun araştırıldığı tespit edilmiştir. Geride kalan sendromu 

kavramına uygulamada yer veren çalışmaların tamamının nicel araştırma yöntemleriyle yürütüldüğü 

ortaya konmuştur. Yine uygulama yapılan çalışmaların çoğunluğunun geride kalan sendromu 

kavramını örgütsel bağlılıkla ilişkilendirdiği görülmektedir.  
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Tablo 1: Ulusal Alan Yazında Geride Kalan Sendromu 

ÇALIŞMA ADI YAZAR YIL TÜR 

Geride Kalan Sendromu ve Çözüm Önerisi Zuhal Baltaş 2001 Makale 

Şirket Küçülmelerinin İşte Kalan Personel 

Üzerindeki Olumsuz Etkileri 
Güler İslamoğlu 2003 Makale 

The Impact of Downsizing Practices on 

Self-Efficacy 

Tülay Turgut, 

Güler İslamoğlu 
2003 Makale 

İşletmelerde Küçülme: Bir İşletmedeki 

Küçülme Faaliyetlerinin Çalışanlara Etkisi 

Üzerine Bir Uygulama 

Solmaz Filiz 

Karabağ 
2003 Yüksek Lisans Tezi 

Kit’lerde Özelleştirme Sonrası Yeniden 

Yapılanma: Çaycuma Seka Örnek 

Uygulaması 

Öznur Yavan 2006 Yüksek Lisans Tezi 

Örgütsel Küçülmenin Kalan Personel 

Üzerine Etkileri ve Medikal Cihaz Üreten 

İşletmeler Üzerine Bir Uygulama 

Nilay Gemlik 2005 Doktora Tezi 

İşletmelerde Örgütsel Küçülme ve Kalan 

Çalışanlar Üzerindeki Etkileri 
Mehmet Solak 2007 Yüksek Lisans Tezi 

Örgütsel Küçülme Ve Örgütleri Bekleyen 

Tehdit: Geride Kalan Sendromu 

Halil Yıldırım, 

Öznur Yavan 
2008 Makale 

Küçülmeye Giden İşletmelerde Geride 

Kalanların Yaşadıkları Tükenme 

Sendromunun Örgüte Bağlılık Üzerindeki 

Etkisi 

Nevzat Demir 2010 Makale 

Örgütsel Küçülme, Geride Kalanlar 

Sendromu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki 

İlişki 

Süheyla Nilgün 

Özbey 
2010 Yüksek Lisans Tezi 

Affects of Organizational Justice on 

Organizational Commitment in Terms of 

Survivor Syndrome 

Derya Yöney 2010 Yüksek Lisans Tezi 

İşletmelerde Geride Kalan Sendromu ve 

Örgütsel Güven 
Neslihan Güven 2011 Kitap 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Geride kalan sendromu uluslararası alan yazında uzun yıllardır çalışılan ve ilgi çeken bir konu 

olmasına rağmen ulusal alan yazında yapılan çalışmalarda konunun yeteri kadar yer almadığı tespit 

edilmiş ve çalışmanın sonuçlarından biri olarak ortaya konmuştur. Ülkemizde ve dünyada işletmelerin 

stratejileri doğrultusunda sıklıkla yöneldikleri birleşme ve satın almaların bir sonucu olarak 

çalışanlarda ortaya çıkabilen geride kalan sendromu, hem stratejik yönetim uygulamalarında hem de 

örgütsel psikoloji gibi alanlarda ulusal alan yazında geliştirilmeye açık bir konudur. Geride kalan 

sendromu kavramının örgütsel sapma, örgütsel sinizm, örgüt iklimi gibi konularla olan yakın 

bağlantısı gelecek çalışmalar için yol gösterici olabilir.  

Çalışmanın sonucunda geride kalan sendromunun hem nicel araştırma yöntemleriyle hem de 

nitel araştırma yöntemleri aracılığıyla araştırılabildiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca Turgut ve 

İslamoğlu 2003 yılında yayınlanan çalışmalarında örgütsel küçülme sürecinin geride kalanları nasıl 

etkilediğini ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu ölçeğin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisinin 

yapılarak geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması, geride kalan sendromunun ulusal alan yazında 

yapılacak gelecek çalışmaların uygulamalarında daha fazla yer almasını sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

Geride kalan sendromu kavramı araştırmacının kullandığı diller doğrultusunda yalnızca Türkçe 

ve İngilizce olarak araştırılmıştır. Farklı dillerde yapılacak veri tabanı taramalarında daha fazla sonuca 

ulaşılabileceği düşünülmektedir. Geride kalan sendromu kavramı yönetim araştırmalarının yanı sıra 

tıp, psikoloji, psikiyatri ve psikanaliz alanlarında da sıkça kullanılmaktadır. Çalışmada yapılan literatür 

taramasında bu alanlardaki çalışmalar kapsam dışında tutulmuştur. 
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TURİZM SEKTÖRÜNÜN GİRDİ – ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Barış GÖK        Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü, İzmir 

Utku AKSEKİ   Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü, İzmir 

ÖZET  

Turizm sektörü özellikle 2. Dünya savaşından sonra ülkelerin kalkınma stratejilerinde önemli 

bir yer kazanmıştır. Ülkemizde de 1980 sonrasında ciddi yatırımlar çeken sektör, döviz getirisinin 

lokomotif sektörü olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir rol üstlenmiştir. Turizm sektörünün, 

günümüzde yaşanan döviz ihtiyacı nedeniyle ülke ekonomisindeki yeri daha da önemli hale gelmiştir. 

Ayrıca turizm sektörü, diğer sektörlerle olan yoğun bağlantısı nedeniyle ülke ekonomisine dikkate 

değer bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı turizm sektörünün ülke 

ekonomisindeki yerini ve önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada TÜİK tarafından 

yayınlanan 2012 yılı girdi - çıktı tablosu kullanılarak turizm sektörü girdi – çıktı modeli kullanılarak 

analiz edilecektir. Birinci bölümde Türkiye’de turizm sektörünün genel durumu incelenecektir. İkinci 

ve üçüncü bölümde, girdi – çıktı analizi yardımıyla turizm sektörünün ileri ve geri bağlantı etkileri, 

istihdam ve çıktı düzeyindeki çarpan etkisi ölçülecektir. Dördüncü bölümde genel bir değerlendirme 

ve politika önerileri yer alacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm sektörü, Girdi-Çıktı Modeli, Türkiye. 

 

ANALYSIS OF TOURISM SECTOR BY INPUT OUTPUT METHOD: CASE OF 

TURKEY 

ABSTRACT 

Especially after the Second World War, tourism sector has gained importance in the development 

strategies of countries. Also in Turkey tourism sector has been attracted considerable investments after 

1980’s which plays an important role in Turkish economy as a locomotive sector in providing foreign 

currency. Nowadays, the position of the tourism sector in the country's economy has become even 

more important due to the current foreign currency needs. Also, tourism sector provides a remarkable 

contribution to the country’s economy because of its strong links with the other sectors. In this 

context, the aim of this paper is to reveal the importance of tourism sector for Turkish economy. For 

this purpose, tourism sector will be analyzed by using input – output model, based on 2012 Input 

output table published by TURKSTAT. In the first section, general view of tourism industry will be 

examined. In the second and third section, backward and forward linkages, employment and output 

multipliers of tourism sector will be calculated by utilizing input – output analysis. There will be a 

general evaluation and policy recommendations in the fourth section.  

Keywords: Tourism sector, Input-Output Model, Turkey. 
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GİRİŞ 

Turizm sektörü İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde önemi artan bir sektör 

haline gelmiştir. Ülkelerin döviz ihtiyacının giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, ödemeler 

dengesinde yaşanan sorunların çözümünde öne çıkan sektörlerden olmuştur. Sektör, dünya genelinde 

2017 yılında 313 milyon iş olanağı yaratmış ve dünya toplam gelirinden aldığı pay %10,4 olarak 

gerçekleşmiştir (WTTC,  2018).  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizmin ekonomideki payı dikkat çekmektedir. Özellikle 

24 Ocak kararları ile benimsenen ihracata yönelik sanayileşme stratejisi turizmin önemini göreli olarak 

artırmıştır. TURSAB verilerine göre turizm gelirlerinin ihracata oranı, turizmin GSMH içinde aldığı 

pay 1980’den sonra dikkat çeken oranlarda artmıştır. Ne var ki, Türkiye’nin turist başına elde ettiği 

gelir henüz arzulanan seviyelerde değildir. 2001 – 2017 döneminde en fazla 850 dolar olan kişi başına 

harcama, yine bu dönemde 681 dolar olarak 2017 yılında en düşük değer olarak gerçekleşmiştir. Bir 

diğer vurgulanması gereken nokta önemli veriler kapsamında değerlendirildiğinde sektörde ilk ona 

giren ülkelerle ilgilidir. Türkiye 2017 yılında en çok turist çeken ilk on ülke içinde yer almasına 

rağmen aynı yıl turizmden en fazla gelir elde eden ilk on ülke arasına girememiştir. Sonuç olarak 

turizm sektörü ülke ekonomisindeki yeri itibariyle incelenmesi gereken önemli bir sektör olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Los ve Steenge 2010 yılında yaptığı çalışmada turizm sektörünün analizinin yapılmasında girdi 

- çıktı analizinin iyi bir yaklaşım olduğunu vurgulamıştır. Girdi - çıktı analizi sektörün diğer 

sektörlerle olan ilişkisini ortaya koyarak sektörün ekonomideki yeri ile ilgili olarak değerlendirme 

yapabilme imkanı sunmaktadır. Birçok sektörün analizinde kullanılan bu yaklaşım turizm sektörünü 

ele alan çalışmalarda da kullanılmıştır. Brezilya için Filho ve Guilhoto (2004), Romanya için Surugui 

(2009) ve Tayland için Vora-Sittha (2016) girdi çıktı analizini kullanarak turizm sektörünün diğer 

sektörlerle olan bağlantısını araştırmışlardır.  

Türkiye turizm sektörünün diğer sektörlerle ilişkisini inceleyen çalışmalarda ya 1998 ya da 2002 

yılı girdi - çıktı tabloları kullanılmıştır. Dilber 2007 yılında yaptığı çalışmada 1998 yılı girdi - çıktı 

tablosunu kullanarak turizm sektörünü analiz etmiştir. Bu çalışmada turizm sektöründeki ileri ve geri 

bağlantıları sırasıyla 0,24 ve 0,53 olarak tespit edilmiştir. Canlı ve Kaya (2011) çalışmalarında 2002 

yılına ait girdi - çıktı tablosunu kullanmışlardır. Girdi - çıktı tablosunu 29 sektör olarak 

toplulaştırmışlar ve 0,52 geri bağlantı katsayısı 0,53 ileri bağlantı katsayısı bulmuşlardır. Literatürde 

rastladığımız bir diğer çalışma Atana ve Arslantürk tarafından 2012 yılında yapılan çalışmadır. 15 

sektör olarak toplulaştırılan 2002 girdi çıktı tablosundan çıktı çarpanı, ileri ve geri bağlantı katsayıları 

hesaplanmıştır. Türkiye turizmi için yapılan çalışmalara bakıldığında 2012 girdi - çıktı tablosu 

kullanılarak turizmin diğer sektörlerle olan bağlantısının irdelenmediği ve bu kapsamda bu çalışma ile 
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literatüre katkı yapılabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın bir sonraki bölümünde analiz sonuçları ve 

daha sonraki bölümde sonuç ve genel değerlendirme yer alacaktır.  

1. VERİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada girdi – çıktı analizi ile turizm sektörünün Türkiye için önemi incelenmiştir. Bu 

bağlamda girdi – çıktı analizi yardımıyla turizm sektörünün üretim çarpanı, istihdam çarpanı ve ileri – 

geri bağlantı etkileri hesaplanmıştır. Girdi – çıktı analizinde kullanılan temel bilgi endüstriler 

(sektörler) arası işlem akımlarıdır. Tipik bir girdi – çıktı tablosu endüstriler arası akımların (ara girdi 

akımlarının) yanı sıra hane halkı, devlet, yatırım gibi temel ekonomik ajanların nihai taleplerini de 

göstermektedir. Girdi – çıktı tablosunun satırları boyunca ilerlendiğinde, ilgili satırdaki sektörün 

toplam üretiminin diğer sektörlere ara girdi olarak ve ekonomideki temel ajanlara nihai talep olarak 

dağılımı görülmektedir. Sütun boyunca ilerlendiğinde de, sütun başındaki sektörün toplam üretimini 

yapabilmek için diğer sektörlerden aldığı ara girdilerin sektörel dağılımı ve emek sermaye gibi 

faktörler ile devlete yaptığı vergi ödemelerinin dağılımı görülmektedir. Bu çalışmada TÜİK tarafından 

yayınlanan en güncel girdi – çıktı tablosu olan 2012 yılı yurtiçi üretim girdi – çıktı tablosu 

kullanılmıştır.  

Girdi – çıktı analizinde çarpanlar ve ileri – geri bağlantılar hesaplanırken veya ekonominin 

dengeli kalkınmasını sağlayacak “kilit” sektör bulunmaya çalışılırken, ara girdi akımlarında ithalat 

dışlanmalıdır (Aydoğus 2010: 134, Miller ve Blair 2009: 564). Çalışmada girdi – çıktı tablosu yerine 

yurtiçi üretim girdi – çıktı tablosunun kullanılmasının nedeni, özellikle ara girdi akımlarında ithalatı 

dışlamaktır. Böylece çarpanlar ve ileri – geri bağlantılar hesaplanırken sadece yurtiçi üretimi kapsayan 

ara girdi akımları hesaba katılacak ve asıl ilgi konusu olan yurtiçi üretime etkisi analiz edilmiş 

olacaktır.   

TÜİK tarafından yayınlanan en güncel girdi – çıktı tablosu olan 2012 yılı yurtiçi üretim girdi – 

çıktı tablosunda 64 adet sektör bulunmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda bu sektörler 20 

sektöre toplulaştırılmıştır. Hangi sektörlerin toplulaştırıldığı Tablo 1’de görülmektedir. Yurtiçi üretim 

girdi – çıktı tablosunda 36. sektör olan “konaklama ve yiyecek hizmetleri” sektörü bu çalışmada 

turizm sektörü olarak ele alınmıştır. 

Herhangi bir sektörde meydana gelen bir talep artışı, endüstriler arasında meydana gelen ara 

girdi akımları nedeniyle, sadece o sektörde değil diğer sektörlerde de üretim artışına neden olur. 

Çünkü ilgili sektör üretim yapabilmek için diğer sektörlerden ara girdiye ihtiyaç duymaktadır. 

Dolayısıyla bir sektördeki talep artışının doğrudan ve ara girdi akımlarından kaynaklanan dolaylı 

etkileri beraberce girdi – çıktı analiziyle üretim çarpanı kullanılarak hesaplanabilir. Buna göre üretim 

çarpanı, bir sektörde meydana gelen bir birimlik talep artışı sonucu tüm sektörlerdeki toplam üretim 

artışını vermektedir. Bu nedenle üretim çarpanı, A teknoloji matrisi olmak üzere (I – A)– 1 olarak ifade 

edilen Leontief ters matrisinin ilgili sektör için sütun toplamıdır.  
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Tablo 1: Girdi – Çıktı Tablosu Toplulaştırma Anahtarı 

Girdi Çıktı Tablosu 

Sektör Kodu 

 

No 

Toplulaştırılmış Girdi – Çıktı 

Tablosundaki Sektör Tanımlaması  

1-3  1 Tarım 

 4  2 Madencilik  

 5  3 Yiyecek, içeçek, tütün 

6  4 Tekstil  

 7-9  5 Ağaç, kağıt, basım 

10-16  6 Metal ve metal olmayan ürünler 

17-19,23  7 Bilgisayar ve diğer makineler 

20-21,28  8 Ulaşım Araçları 

22  9 Mobilya  

 24-26  10 Enerji, su  

 27  11 İnşaat 

 29-30  12 Toptan ve perakende ticaret 

31-35  13 Taşımacılık 

 36  14 Turizm 

37-39  15 Yayın ve iletişim 

41-43  16 Finansal hizmetler 

 44-45  17 Gayrimenkul hizmetleri 

 55  18 Kamu hizmetleri 

 56-57  19 Eğitim ve sağlık 

40, 46-54, 58-64  20 Diğer hizmetler  

 Benzer şekilde, istihdam çarpanı, ekonomideki herhangi bir sektörde meydana gelen talep artışı 

sonucu doğrudan ve dolaylı etkileri göz önüne alarak tüm sektörlerde meydana gelecek olan istihdam 

ihtiyacını ortaya koymaktadır. Buna göre istihdam çarpanı, toplam üretim içinde emeğin payını 

gösteren işgücü girdi katsayıları diyagonal matrisi ile Leontief ters matrisinin çarpımından oluşan 

matrisin sütun toplamıdır.  
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Bilindiği gibi ekonomide her bir sektör kendi çıktısını üretebilmek için başka sektörlerden ve 

kendisinden ara girdi kullanmaktadır ki buna geri bağlantı etkisi denilmektedir. Yine her sektörün 

çıktısı, başka sektörler tarafından ara girdi olarak kullanılır ki buna da ileri bağlantı etkisi 

denilmektedir. Doğrudan ileri bağlantı etkisi (FL) kısaca bir sektörün çıktısının ne kadarının diğer 

sektörler tarafından ara girdi olarak kullanıldığını ifade etmektedir. Dolayısı ile herhangi bir sektör 

için doğrudan ileri bağlantı etkisi, teknoloji (A) matrisinin elemanlarının ilgili sektör için satır toplamı 

olarak ifade edilmektedir.  

Doğrudan geri bağlantı etkisi (BL) herhangi bir sektörün üretiminin diğer sektörlerin üretimini 

ne kadar tetiklediğini ifade etmektedir. Bu nedenle herhangi bir sektör için doğrudan geri bağlantı 

etkisi A matrisinin o sektör için olan sütun toplamı olarak ifade edilmektedir.  

Leontief ters matrisi yardımıyla sadece doğrudan değil dolaylı etkiler de göz önünde 

bulundurularak ileri ve geri bağlantı etkileri hesaplanabilir. Böylece toplam ileri ve toplam geri 

bağlantı etkileri hesaplanmış olmaktadır. Herhangi bir sektörün Toplam ileri bağlantı etkisi (TFL) 

Leontief ters matrisinin ilgili sektör için olan satırının toplamı, toplam geri bağlantı etkisi de (TBL) 

Leontief ters matrisinin ilgili sektör için sütun toplamı olarak ifade edilmektedir.  

Herhangi bir sektörün toplam ileri ve geri bağlantı etkilerinin diğer sektörlerle kolayca 

karşılaştırılabilmesi için bir çeşit endeks kullanılabilir. Çeşitli endeksler içinde genellikle, sektörlerin 

toplam bağlantı etkilerinin aritmetik ortalamasını temel alan bir endeks kullanılmaktadır. Buna göre 

herhangi bir sektör için toplam ileri bağlantı endeksi (TFI) ilgili sektörün sırasıyla toplam ileri 

bağlantı etkisinin tüm sektörlerin toplam ileri bağlantı etkilerinin aritmetik ortalamasına bölünmesiyle 

bulunmaktadır. Aynı şekilde toplam geri bağlantı endeksi (TBI), ilgili sektörün toplam geri bağlantı 

etkisinin tüm sektörlerin toplam geri bağlantı etkisinin aritmetik ortalamasına bölünmesiyle 

hesaplanmaktadır. Dolayısıyla eğer bir sektörün endeks değeri 1’den büyükse bu, ilgili sektörün 

ekonomideki diğer sektörlerin ortalamasına göre daha yüksek bir bağlantı etkisine sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Bağlantı ektilerinin büyüklüğü kadar bu etkilerin sektörler arasındaki dağılımı da önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada toplam ileri ve toplam geri bağlantı etkilerinin sektörler arasında ne kadar 

dengeli dağıldığını ölçmek için herhangi bir ölçü birimine bağlı olmayan ve alabileceği en düşük 

değeri sıfır olan merkezi dağılım ölçüsü kullanılmıştır. Bu çalışmada dağılım ölçüleri toplam bağlantı 

etkileri için hesaplanmış ve herhangi bir i sektörü için toplam ileri bağlantı etkisi dağılımı DFi ve j 

sektörü için toplam geri bağlantı etkisi dağılımı DBj olarak ifade edilmiştir. Dağılım ölçüsünün, 

alabileceği en düşük değer olan sıfır olması, bağlantı etkilerinin tüm sektörler arasında tam anlamıyla 

eşit olarak dağıldığını ifade etmektedir. Bağlantı etkileri sektörler arasında ne kadar dengesiz dağılırsa, 

dağılım ölçüsü değeri de o kadar yüksek çıkacaktır.   
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2. BULGULAR 

Çalışmanın amacı, turizm sektörünün Türkiye için önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla 

çalışmada, turizm sektörünün Türkiye ekonomisine toplam (doğrudan ve dolaylı etkilerini de içerecek 

şekilde) etkisini ölçebilmek için girdi – çıktı yaklaşımı kullanılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak 

çalışmadaki 20 sektör için üretim ve istihdam çarpanları bulunmuş, sonrasında da doğrudan 

ve toplam olmak üzere ileri ve geri bağlantı etkileri ile bu etkilerin dağılım ölçüleri 

hesaplanmıştır.  

Tablo 2: Sektörel Çarpanlar ve Doğrudan Bağlantı Katsayıları 

Sektörler Üretim 

Çarpanı 

İstihdam 

Çarpanı 

Doğrudan İleri 

Bağlantı Etkisi 

Doğrudan Geri 

Bağlantı Etkisi 

Tarım 1.5427 0.0635 (6) 0.6179 0.3118 

Madencilik 1.6292 0.2597 0.1554 0.3351 

Yiyecek, içeçek, tütün (5) 2.1646 0.1906 (9) 0.3881 (1) 0.6650 

Tekstil (2) 2.2584 (5) 0.3158 (7) 0.4535 (3) 0.6063 

Ağaç, kağıt, basım (8) 2.0673 0.2600 (8) 0.4263 (8) 0.5534 

Metal ve metal olmayan ürünler (4) 2.1770 0.2635 (1) 1.4570 (4) 0.5818 

Bilgisayar ve diğer makineler (6) 2.1176 (6) 0.3111 0.2327 (6) 0.5653 

Ulaşım Araçları (9) 2.0454 (7) 0.3094 0.2410 (9) 0.5356 

Mobilya (7) 2.1047 (10) 0.2725 0.1013 (7) 0.5608 

Enerji, su (1) 2.5189 0.2040 (2) 0.9134 (2) 0.6389 

İnşaat (3) 2.1803 0.2572 0.3267 (5) 0.5781 

Toptan ve perakende ticaret 1.6129 (9) 0.2828 (5) 0.7720 0.3531 

Taşımacılık 1.7575 0.1910 (4) 0.8367 0.4182 

Turizm (10) 1.8476 (8) 0.3062  (18) 0.0888 (10) 0.4437 

Yayın ve iletişim 1.7335 0.2615 0.2767 0.4209 

Finansal hizmetler 1.5483 (3) 0.3824 (10) 0.3780 0.3396 

Gayrimenkul hizmetleri 1.2992 0.0517 0.3516 0.1535 

Kamu hizmetleri 1.6018 (1) 0.7209 0.0212 0.3222 

Eğitim ve sağlık 1.4631 (2) 0.6431 0.0646 0.2572 

Diğer hizmetler  1.5986 (4) 0.3361 (3) 0.8776 0.3400 
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Yukarıdaki tabloda 20 sektör için hesaplanan çarpan ve doğrudan ileri – geri bağlantı etkileri 

sonuçları görülmektedir. Parantez içindeki rakamlar, ilgili sektörün sütun başındaki çarpan ya da 

bağlantı etkisine göre 20 sektör arasındaki sırasını belirtmektedir. Bu sıralama, ilgili büyüklüğe göre 

sıralamada ilk 10 içinde yer alan sektörler için yapılmıştır. Buna göre turizm sektörü üretim çarpanı 

anlamında toplulaştırılmış 20 sektör arasında 10. sırada yer almaktadır. Turizm sektörünün talebinde 

meydana gelen 1 birimlik bir artış ekonomideki tüm sektörlerin üretimini 1,8 birim arttırmaktadır. Bu 

sonuçla turizm sektörü üretim çarpanı anlamında 20 sektör arasında ortalama bir seviyededir. Ancak 

istihdam çarpanı anlamında turizm sektörünün üretim çarpanına göre daha yukarıda olduğu (8. sırada) 

görülmektedir. Bu da sektörde meydana gelen talep artışı sonucu ortaya çıkacak istihdam artışının, 

üretim artışına göre daha güçlü olduğunu göstermektedir. Turizm sektörü doğrudan ileri bağlantı 

etkisine göre 20 sektör içinde 18. sırada yer almakta, doğrudan geri bağlantı etkisine göre 10. sırada 

bulunmaktadır. Bir hizmet sektörü olan turizm sektörünün çıktısının diğer sektörler tarafından ara 

girdi olarak kullanım alanlarının oldukça kısıtlı olması nedeniyle bu düşük ileri bağlantı etkisi 

beklenilen bir sonuçtur. Ancak geri bağlantı etkisi anlamında turizm sektörünün, diğer sektörlerden 

birçok ara girdi kullandığı için, diğer sektörlere göre ortalamanın biraz üzerinde olması beklenebilirdi. 

Ancak burada belirtilen bağlantı etkileri doğrudan bağlantı etkileri olduğundan ve daha önce 

belirtildiği gibi dolaylı etkileri içermediğinden toplam bağlantı etkilerine de bakmak yerinde olacaktır.  
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Tablo 3: Toplam Bağlantı Etkileri  

Sektörler TFL TBL TFI TBI DF DB 

Tarım (6) 2.0476 1.5427 1.0988 0.8279 2.7578 3.5216 

Madencilik 1.3997 1.6292 0.7511 0.8743 3.3485 2.8709 

Yiyecek, içeçek, tütün 1.5556 (5) 2.1646 0.8348 1.1616 3.3355 2.4588 

Tekstil (7) 1.7769 (2) 2.2584 0.9536 1.2120 3.8782 3.0178 

Ağaç, kağıt, basım (9) 1.6879 (8) 2.0673 0.9058 1.1094 3.1706 2.5765 

Metal ve metal olmayan ürünler (1) 3.8215 (4) 2.1770 2.0508 1.1683 1.5416 2.7623 

Bilgisayar ve diğer makineler 1.3777 (6) 2.1176 0.7393 1.1364 3.5056 2.3380 

Ulaşım Araçları 1.3893 (9) 2.0454 0.7455 1.0977 3.7752 2.5612 

Mobilya 1.1180 (7) 2.1047 0.6000 1.1295 4.3091 2.2577 

Enerji, su (2) 3.7705 (1) 2.5189 2.0234 1.3518 2.3908 3.6762 

İnşaat 1.5524 (3) 2.1803 0.8331 1.1700 3.4380 2.5126 

Toptan ve perakende ticaret (5) 2.3444 1.6129 1.2581 0.8655 1.8658 2.8066 

Taşımacılık (3) 2.7471 1.7575 1.4742 0.9432 2.0131 3.2781 

Turizm (17) 1.1714 (10) 1.8476 0.6287 0.9915 3.8292 2.4135 

Yayın ve iletişim 1.4481 1.7335 0.7771 0.9303 3.7019 3.0797 

Finansal hizmetler (8) 1.7117 1.5483 0.9186 0.8309 2.9894 3.3435 

Gayrimenkul hizmetleri (10) 1.6216 1.2992 0.8702 0.6972 2.7287 3.4685 

Kamu hizmetleri 1.0355 1.6018 0.5557 0.8596 4.3379 2.7447 

Eğitim ve sağlık 1.0796 1.4631 0.5794 0.7852 4.3043 3.1295 

Diğer hizmetler  (4) 2.6120 1.5986 1.4017 0.8579 1.8698 3.1887 

 

  



554 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Tablo 3 Tablo 3’te çalışmada kullanılan 20 sektörün toplam ileri bağlantı etkisi (TFL), toplam geri 

bağlantı etkisi (TBL) ve sektörler arasında karşılaştırmayı daha kolay yapabilmek için toplam ileri 

bağlantı endeksi (TFI) ile toplam geri bağlantı endeksi (TBI) sonuçları belirtilmiştir. Buna göre turizm 

sektörünün toplam bağlantı etkileri ile doğrudan bağlantı etkilerinin sektörel sıralama anlamında 

birbirinden çok farklı olmadığı görülmektedir. Sektörün toplam ileri bağlantı etkisine göre tüm 

sektörler içindeki sıralaması, doğrudan ileri bağlantı etkisine göre olan sırlamadan bir üsttedir. Ancak 

toplam geri bağlantı etkisi sıralamasında doğrudan geri bağlantı sıralamasına göre bir değişiklik 

olmamıştır. Bu sonuçlarla tutarlı olarak turizm sektörünün toplam ileri bağlantı endeksi 1’in oldukça 

altında (0,63), toplam geri bağlantı endeksi ise (0,99) 1’e oldukça yakındır. Burada, turizm sektörünün 

toplam geri bağlantı etkisinin ortalama düzeyde olmasıyla beraber, toplam geri bağlantı dağılım 

ölçüsünün (2,41) diğer sektörler arasında en düşük 3. değer olması dikkat çekicidir. Dolayısıyla turizm 

sektörü, geri bağlantı etkisinin diğer sektörlere dağılımı anlamında 20 sektör içinde geri bağlantı 

etkisini en eşit dağıtan 3. sektördür. 

Ekonomide bir sektörün ileri ve geri bağlantı etkileri o sektörün ekonomideki önemi anlamında 

birer gösterge niteliğindedir. Herhangi bir sektörün ileri bağlantı etkisi, o sektörün üretiminin diğer 

sektörleri ara girdi vererek ne kadar beslediğinin, geri bağlantı etkisi de ilgili sektörün ara girdi talebi 

yoluyla diğer sektörlerin üretimini ne kadar uyardığının nicel bir ölçüsüdür (Aydoğuş, 2009: 132). 

Buna göre A. Hirscman’nın da belirttiği gibi ekonomide yatırım kararı alınırken ya da öncelikli 

yatırım yapılması gereken “kilit” sektörler saptanırken dengeli bir ekonomik kalkınma sağlayabilmek 

için sektörlerin diğer sektörleri besleme ve uyarma etkilerini yansıtan ileri – geri bağlantı etkilerinin 

dikkate alınması ve buna göre sektörler arasında bir sıralama yapılması gerekmektedir (Hirschman 

1958). Dolayısıyla ekonomide yüksek ileri – geri bağlantı etkileri olan sektörler diğerlerine göre 

yatırım yapılması anlamında daha önemli ve “kilit” sektör konumundadır. Çünkü bu sektörlerdeki 

üretim artışı, ara girdi akımları yoluyla hem diğer sektörlerin üretimini tetikleyecek (geri bağlantı) 

hem de diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara girdileri üreterek onları beslemiş (ileri bağlantı) 

olacaktır. Hirscman’a göre geri bağlantı etkileri ileri bağlantı etkilerinden daha önemli, ekonomiyi 

daha çok uyarıcıdır. O nedenle yüksek geri bağlantı etkileri olan sektörler yüksek ileri bağlantı etkileri 

olan sektörlere tercih edilir. Buna göre Hirschman, ileri ve geri bağlantı değerlerine göre sektörleri 

önem sırasına göre dört kategoride toplamıştır. Bu kategoriler Tablo 4’te görülmektedir.  
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Tablo 4: Hirschman Kategorileri 

Kaynak: Miller ve Blair 2009:560’tan uyarlanmıştır. 

Tablo 4’ten de görüldüğü gibi toplam ileri (TFI) ve toplam geri (TBI) bağlantı endeksi 1’den 

büyük, diğer bir ifadeyle ortalamanın üzerinde olan sektörler, öncelikle yatırım yapılması gereken I. 

kategori olarak sınıflandırılmıştır. Toplam geri bağlantı etkisi yüksek ancak ileri bağlantı etkisi düşük 

olan sektörler önem sırasına göre II. kategoride yer almaktadır. Düşük geri bağlantı ancak yüksek ileri 

bağlantı etkisi olan sektörler III. kategori, geri kalan sektörler de IV. kategoride yer almaktadır. Buna 

göre bu çalışmada hesaplanan TBI ve TFI değerleri üzerinden Hirschman kategorileri oluşturulmuştur.  

Tablo 5: Tüm Sektörler için Hirschman Kategorileri 

    Toplam İleri Bağlantı 

   Yüksek (>1) Düşük (<1) 

 
 
 

 
 
 
Toplam Geri 
Bağlantı 

 
 
 

Yüksek (>1) 

Kategori I 
Enerji, su 
Metal ve metal olmayan 

ürünler 

Kategori II 
Tekstil 
İnşaat 

Yiyecek, içeçek, tütün 
Bilgisayar ve diğer makinalar 
Mobilya 
Ağaç, kağıt, basım 
Ulaşım Araçları 

 
 
 
Düşük (<1) 

Kategori III 
Taşımacılık 
Diğer hizmetler 
Toptan ve perakende ticaret 
Tarım 

Kategori IV 
Oteller ve lokantalar 
Yayın ve iletişim  
Madencilik 
Kamu hizmetleri 
Finansal hizmetler 
Eğitim ve Sağlık 

Gayrimenkul hizmetleri  
Türkiye için 2012 yılı girdi – çıktı tablosu üzerinden hesaplanan TBI ve TFI değerleri 

yardımıyla oluşturulan Hirschman kategorileri 

Tablo 5’te verilmiştir. Buna göre turizm sektörününTablo 5’te IV. kategoride yer aldığı 

görülmektedir. Ancak belirtilmelidir ki turizm sektörünün geri bağlantı etkisi 1’den çok az düşük 

(0,99) olduğu için sektör kategori II seviyesine de oldukça yakındır. Ayrıca bu çalışmada turizm 

sektörünü temsilen yalnızca bir sektörün kullanılmasının da bu duruma neden olduğu düşünülebilir.  

    Toplam İleri Bağlantı 

  

 

Yüksek (>1) Düşük (<1) 

Toplam Geri 

Bağlantı  

Yüksek (>1) I (Genel olarak bağımlı) 
II (Endüstriler arası arza 

bağımlı) 

Düşük (<1) 
III (Endüstriler arası 

talebe bağımlı) 
IV (Genel olarak bağımsız) 
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Tablo 5’ten de görüldüğü gibi I. kategoride enerji, su ile metal ve metal olmayan ürünler 

sektörleri yer almaktadır. Turizm sektörü ise yukarıda belirtildiği gibi IV. kategoride yer almaktadır. 

Bu da ileri ve geri bağlantı etkileri anlamında eldeki verilerden edinilen sonuca göre turizm 

sektörünün ekonomiyi kalkındırma kapasitesinin kısıtlı olduğu sonucunu destekler bulgulara 

ulaştığımız anlamına gelmektedir.  

3. SONUÇ  

Bu çalışmada girdi çıktı analizi yardımıyla Türkiye turizm sektörünün ekonomik etkileri analiz 

edilmiştir. TÜİK’in yayımladığı 2012 girdi çıktı tablosu kullanılarak üretim çarpanı, istihdam çarpanı, 

doğrudan ileri bağlantı etkisi, doğrudan geri bağlantı etkisi, toplam bağlantı etkileri hesaplanmıştır. 

2012 yılı Girdi - çıktı tablosundaki 64 sektör, 20 sektör olarak toplulaştırılmıştır. Çalışmada turizm 

sektörünü temsilen 2012 girdi çıktı tablosundaki ‘konaklama ve yiyecek hizmetleri’ sektörü 

kullanılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre turizm sektörüne olan talebin 1 birim artması, diğer sektörlerin 

üretimini 1,8 birim arttırmaktadır. Turizm sektörü istihdam çarpanına göre 20 sektör içinde 8. sırada, 

doğrudan ileri bağlantı endeksine göre 18. sırada ve doğrudan geri bağlantı etkisine göre ise 10. sırada 

yer almıştır. Toplam ileri ve geri bağlantı endeksleri sırasıyla 0,63 ve 0,99 bulunmuştur. Toplam geri 

bağlantı endeksinin değeri 2,41 olarak bulunmuştur. Bu sonuç turizm sektörünün geri bağlantı 

etkisinin ekonomideki diğer sektörlere göre ortalama büyüklükte olduğuna işaret etmektedir. Ancak 

elde edilen sonuçlara göre sektörün geri bağlantı etkisini en eşit dağıtan üçüncü sektör olduğu da 

burada belirtilmelidir.  

Ayrıca analiz sonuçları Hirschman kategorilerine göre de değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 

turizm sektörünün 4. kategoride yer aldığı görülmektedir. 4. kategori zayıf ileri ve geri bağlantıları 

olan sektörlerin yer aldıkları bir kategoridir. Dolayısıyla bu sonuçlar, turizm sektörünün ekonomiyi 

kalkındırma kapasitesinin kısıtlı olduğu sonucunu destekleyen bulgular ortaya koymaktadır. Ancak 

burada turizm sektörünün ekonomide üretimi tetikleyecek sektörler olarak sınıflandırılabilecek olan 2.  

kategoriye yakın olması ve ayrıca literatürdeki diğer bazı çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada 

turizm sektörünü temsilen yalnızca ‘konaklama ve yiyecek hizmetleri’ sektörünün kullanılmış olması 

vurgulanmalıdır. Yalnızca bir sektörün turizm sektörünü temsilen ele alınması ve ayrıca 64 sektörden 

oluşan girdi - çıktı tablosunun 20 sektör olarak toplulaştırılması sektör ile ilgili olarak zayıf 

bağlantıların çıkmasının altında yatan önemli nedenlerden olabilir. Dolayısıyla diğer çalışmalarda 

olduğu gibi turizm ile alakalı farklı sektörlerin de ayrı bir sektör olarak yer aldığı ve daha az 

toplulaştırılmış bir girdi - çıktı tablosu ile turizm sektörünün analizi ileride yapılacak çalışmaların 

konusunu teşkil edebilir.  

Ödemeler dengesinde sorun yaşayan ülkeler için döviz sağlayan sektörler kritik öneme sahiptir. 

Bu sektörlerden biri olan turizm sektöründe özellikle yabancı turist başına elde edilen gelirin 
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arttırılması için gerekli politikaların uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede yalnızca yaz aylarında 

değil kış aylarında da turistlerin ülkemize gelmesi önemli bir noktadır. Bunun için politika yapıcıların 

turizmin çeşitlendirilmesine (kültür turizmi, doğa turizmi, ekolojik turizm vs.) yönelik tedbirler 

alması, kanımızca yerinde olacaktır.  
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“POST”LAŞAN MODERNİZMDE “BAŞKA”LAŞAN SANAT 

SANATÇI ALEV AKIN TOKAY 

ÜTOPYA BİLİM/SANAT DANIŞMANLIĞI-İZMİR 

ÖZET 

Postmodernizm, sanatı nasıl etkilemiştir? Postmodernizmin, sanat alanındaki bu denli değişime 

katkıları ve etkileri nelerdir? Aslına bakılırsa postmodernizm her yere bir şekilde ulaşmış durumda. 

Postmodernizm diye bir şey olmadığını söyleyenlere karşılık postmodernizm; tarihsel süreci, 

kavramları, ilkeleri, farkları, eserleri, filozofları ve en önemlisi de modernizme getirmiş olduğu 

eleştirileriyle başlı başına bir alan olduğunu göstermektedir. Peki, böyle olmasına rağmen neden 

modern oluşumlar ile postmodern oluşumlar birbirine karıştırılmaktadır? Aralarındaki sınır neden 

belirsizdir? Burada ikisinin tarihsel olarak ard arda gelmiş olması geçerli bir sebep olabilir. 

Birbirlerinden etkilenmiş olması kaçınılmaz ve yadsınamaz bir durumdur. Bu nedenle postmodernizmi 

modernizmin son hali olarak görenler de vardır. Bir sanat eserinin postmodern izler taşıdığını 

anlayabilmek için birtakım belirlenimler gerekli. Bunları da postmodernizmi oluşturan temellerle 

tespit edebiliriz. İşte tüm bu sorulara yanıt bulabilmek, problemlere açıklık getirebilmek için 

postmodernizmin ne zaman ve neden ortaya çıktığına bakmamız gerekiyor. Her şeyin metalaştığı bir 

dünyada bundan elbette sanat da payını aldı. Postmodernizmin, modernizme getirdiği eleştirilerini 

çoğunlukla sanat yoluyla ifade etmesi, önem verilmesi gereken bir durum. Postmodern çağda artık 

sanat hem teorik hem de teknik açıdan farklılaşmıştır. Adeta karşımızda anlaşılmayı bekleyen bir sanat 

vardır. Bu sunumdaki amaç, sanat eserlerinden görsel örnekler vererek postmodern etkilere dikkat 

çekmektir. Sunumda ayrıca postmodern sanatın, klasik sanat ve modern sanat anlayışlarından ne kadar 

farklı olduğunun üzerinde durulacaktır. Öncelikle kısaca postmodernizmin ne olduğuna postmodern 

filozoflarla beraber değinilecek, sonra da sanatla ilişkisi üzerinden postmodern sanatçılar ve 

postmodern ögeler taşıyan sanat eserleri incelenecektir. Böylece postmodernizmin çeşitli sanat 

dallarında görülen etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla tartışılacaktır. Modernizmin “post”laşmış 

döneminde, sanatın başkalaşımı hem felsefe hem de sanat açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: postmodern sanat, sanat, postmodern felsefe, postmodernizm, modernizm. 

GİRİŞ 

Postmodernizm üzerine kafa yoran biri olarak sanat alanındaki postmodernizmle ilgili 

gözlemlerimi ve değerlendirmelerimi aktarmak istiyorum. Postmodernizmin, modernizme getirdiği 

eleştirilerini çoğunlukla sanat yoluyla ifade etmesi, önem verilmesi gereken bir durum. Postmodern 

çağda artık sanat hem teorik hem de teknik açıdan farklılaşmıştır. Bu dönemde karşımızda adeta 

anlaşılmayı bekleyen bir sanat vardır. Aslına bakılırsa postmodernizm her yere bir şekilde ulaşmış 

durumda.  Postmodernizm diye bir şey olmadığını söyleyenlere karşılık postmodernizm; tarihsel 



559 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

süreci, kavramları, ilkeleri, farkları, eserleri, filozofları ve en önemlisi de modernizme getirmiş olduğu 

eleştirileriyle başlı başına bir alan olduğunu göstermektedir. Peki, böyle olmasına rağmen neden 

modern oluşumlar ile postmodern oluşumlar birbirine karıştırılmaktadır? Aralarındaki sınır neden 

belirsizdir? Burada ikisinin tarihsel olarak ard arda gelmiş olması geçerli bir sebep olabilir. 

Birbirlerinden etkilenmiş olması kaçınılmaz ve yadsınamaz bir durumdur. Bu nedenle postmodernizmi 

modernizmin son hali olarak görenler de vardır. Bir sanat eserinin postmodern izler taşıdığını 

anlayabilmek için birtakım belirlenimler gerekli. Bunları da postmodernizmi oluşturan temellerle 

tespit edebiliriz.  İşte tüm bu sorulara yanıt bulabilmek, problemlere açıklık getirebilmek için 

postmodernizmin ne zaman ve neden ortaya çıktığına bakmamız gerekiyor.   

1. BULGULAR 

Postmodernizm kavram olarak ilk kez Frederico de Onis tarafından yine modernizme eleştirinin 

karşılığında kullanılmıştır. Bu olay 30’lu yıllara rastlar. 60’larda popülerleşen bu kavram özellikle 

New York’ta sanatçılar ve eleştirmenler tarafından ele alınır. 1979’da postmodernizm, Lyotard’ın 

yazdığı kitapçıkta felsefi olarak temellendirilmiştir. Onunla beraber Derrida, Foucault, Habermas, 

Baudrillard ve Jameson da bu alanda çalışmış önemli isimlerdir. Postmodernizm modernizmin büyük 

anlatılarına ve bunlara duyulan koşulsuz güvene karşıdır. İşte bu nedenle postmodernizm, 

Nietzsche’den yararlanmıştır. Çünkü Nietzsche modern düşünceye, rasyonalizme ve onların temel 

ilkelerine yıkıcı eleştirilerde bulunmuştur.  

Jean François Lyotard, (10 Ağustos 1924 - 21 Nisan 1998) çağdaş Fransız filozofu ve edebiyat 

teorisyenidir. Postmodernizm ve postmodern felsefenin başat filozoflarındandır. Lyotard’ı 

postmodernizm alanında bu denli önemli kılan temel eseri La Condition Postmoderne (Postmodern 

Durum) olmuştur. Postmodern Durum Kanada Hükümeti’nin bir isteği üzerine hazırlanmıştır ve 

Lyotard bunu kitabın Giriş kısmında şu sözlerle belirtir: 

“Elinizdeki metin bir tesadüfün ürünüdür. Son derece gelişmiş toplumlarda bilgi üzerine bir 

rapordur ve başkanının isteği üzerine Quebec Hükümeti Üniversiteler Konseyi’ne sunulmuştur. 

Başkanın metnin basımına verdiği müsaadedeki inceliğinden dolayı teşekkür etmek isterim.”(Lyotard, 

2000: Giriş) 

Lyotard raporunun biçimsel ve pragmatik tavırlı bir analiz olduğu kanısındadır. Ayrıca bu 

analizi daha sosyolojikleştirme istediğindedir. Bu sayede Lyotard konuyu hem ayrıştırıyor hem 

eleştiriyor hem de bir sentez yaparak analizini gerçekleştirmiş oluyor. Lyotard’ın amacı bilginin 

durumunu tespit etmektir. Bilginin durumu için ise postmodern kavramını kullanmayı tercih eder. Bu 

kavram aynı zamanda kültürün konumuyla da ilgilidir. Lyotard’a göre insanın özgürleşme alanı 

bilginin aksine, edebiyat ya da sanattır. Yine postmodern filozoflardan olan Jean Baudrillard 

simulasyon kavramına önem verir. Frederic Jameson ise postmodernizmi geç kapitalizmin kültürel 

mantığı olarak değerlendirmiştir.  
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünde bölüm başkanı olan Prof. Dr. Ali 

Akay Postmodernizm adlı kitabında, postmodernizmin özelliklerini on şıkta ele almıştır. Bunlar ana 

hatlarıyla şöyledir: 

1. “Baudrillard’ın simülasyon kavramında gerçekten çok görüntünün biricikliği yatar. 

2. Lyotard’ın kullandığı anlamda “öncüdür”, modern postmodernden sonradır. 

3. Kültürler yan yanadır. 

4. Ayrı ayrı modalar, kültürler, sanatlar, yazarlar birbirlerine kayıtsız kalabilirler, birbirlerinin 

ne yaptıklarını merak etmeyebilirler. 

5. Meslekler de karışır. 

6. Bir yanda cemaatleşme ve kabileleşme diğer yanda ise bireyleşme yan yana durur. 

7. Plastik sanatlarda tarihi olan ile şimdiki zaman arasındaki hiyerarşi yok sayılabilir ve bunlar 

yan yana durabilirler. Ressam veya heykelci yerine sanatçı terimi daha yaygın kullanılırken, 

eser yerine çalışma veya iş kullanılmaktadır. Resim, video ve fotoğraf aynı sanatçı tarafından 

kullanılabilir. El sanatları ile düşünce ve yüksek sanat arasındaki ayrımı hiyerarşi ortadan 

silinmeye başlar. 

8. Gerçek ve hayal gücünün birbirine karışması edebiyatı imler. Burada kimin yazdığı değil, 

ama olayın ne şekilde kurgulandığı önem kazanır.  

9. Dil, dış dünyanın gerçeğini parçalara böler, fragmanlaştırır. Neden-sonuç ilişkisi 

şüphecilerde olduğu gibi sorun olmaktan çıkarılır. Yüzey derinliğin yerini almaya başlar. Ali 

Akay örnek olarak Gabriel Garcia Marquez, Umberto Eco, Salman Rüşdi ve Türkiye’de de 

Hilmi Yavuz, Orhan Pamuk ile Oğuz Atay’ın romanlarını verir. 

10. Zamandaki dizi yok edilir. Önce ve sonra birbirine karışır. Postmodern bir eklektizmden söz 

edilir.” (Akay, 2005:114-118) 

 

2. TARTIŞMA 

Sanatta hiçbir zaman yapılmayanlar yapılmaya başlanmıştır. Eski ile yeni arasında bir bağ 

kurmaya çalışan postmodern sanat, yarattığı bu karmaşadan ve zaman-dışı olmasından ötürü modern 

insana tuhaf ve anlaşılmaz gelmektedir. Eskiyi deviren; bilimsel devrimleriyle, büyük teknolojileriyle 

kendini gösteren modernizm, gelecek nesillerin eskiye olan merakını bir zaman sonra bastıramamıştır. 

Modern insanın yalnızlığı onun kendisini bir arayış içinde bulmasına sebep olmuştur. Öyle ki 

modernizm artık insanı tatmin etmemektedir. Teknoloji ne kadar ilerlese de, dünyadaki huzur 
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sağlanamamış hatta çoğu yenilik daha kötü sonuçlara yol açmıştır ve neticede insan yine mutsuzdur. 

Mutsuz insanın başkaldırışı, tarihte başka dönemlerde de olduğu gibi yine sanatta olmuştur. Hem 

geçmişin özlenenleri, hem modernizmin getirdikleri, hem de yenilik arayışları bir araya toplanmıştır. 

Ayrıca popüler kültürden de etkilenmekten kendini sakınamayan insanın, bana göre bu karmaşık ve 

çoklu yapısı; bu kadar çok zaman geçirmiş ve görmüş olmasından kaynaklanıyor. Başka bir deyişle 

tarihin bu kadar ileriki dönemlerine denk gelen insan elbette ki bu yoğunluğu yaşayacaktır. 

Sanat belki de amacından sapmış gibi görünmektedir fakat sanatçıların yine de elden bırakmadıkları 

uyum, ilk olma ve değişiklik gibi kaygıları vardır. Afişsel, reklamsal, eleştirel resimler; çok kültürlü 

müzikler; yazarın yerini okuyucunun aldığı edebî eserler; dünyaca ünlü sanat yapıtlarının yeniden 

biçimlendirilip sunulduğu bienaller; izleyici önünde gerçekleştirilen sanatsal canlandırmalar; insan 

vücudu üzerinde yapılan değişikliklerle verilmek istenen mesajlar; mekânı değişen sergiler; beton 

binalara eklenen eski tip estetik evler; denenmemiş mimariler; cinsiyeti fark etmeyen kıyafetler... ve 

daha birçoğu. Bu birçok şeyi içerebilen, zamanı ve mekânı olmayan oluşumlar, anlayışlar her 

birimizin evine girmiştir. Aynı mekânda olmamamıza rağmen internet sayesinde görüntülü ve sesli 

iletişim kurulabilmekte, işler ev ofisi denilen yerde iş mekânına gidilmeden yapılabilmekte, 

alışverişler de sokağa adım atmadan evde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bunları evimizi adeta 

bilişim merkezine dönüştüren bilgisayarlarımız, internet ağlarımız, yazıcılarımız, tarayıcılarımız, 

dijital makinelerimizle yaparız. Gazetenin kendisini değil, arkadaşımızın bize internetten yolladığı 

köşe yazısını okuruz ve biz de onu başkalarıyla sanal yoldan paylaşırız. Sanata ulaşmak da artık 

kolaylaşmıştır. Postmodern durum hem eleştiridir, hem de elindekinden yararlanmayı bilir.  

Gelin şimdi postmodern sanatçıları ve onların eserlerini görsel olarak değerlendirelim. 

Postmodern sanatta kopya ve pastiş ön plandadır. Öncelikle postmodern sanat deyince hemen akla 

gelen çok önemli bir isimle başlamak istiyorum: “Bir gün herkes on beş dakikalığına ünlü olacak” 

sözünü söyleyen Andy Warhol’dan bahsediyorum. Marilynler (Resim 1) posterinde tek bir görüntü 

üzerinde oynamıştır. Marilyn Monroe herkesin bildiği ve özendiği popüler bir simgedir. Bu çalışma ile 

Monroe’nun cinsel obje kimliği ortadan kaybolmuş adeta yeni bir ikon haline gelmiştir. Warhol’a göre 

bu poster, onu alıp evine asan kişiye kendini özel hissettirecektir.  
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Resim 1: Warhol, A. Marilynler  Resim 2: Warhol, A. Campbell’s Konserve Çorbaları 

Campbell’s Konserve Çorbaları (Resim 2) posterinde yineleme vardır. Burada posterdekileri 

gerçeklerinden ayıran, bunun sanat ortamında hazırlanmış ve sergilenmiş olmasıdır. Az önce 

değindiğim Ali Akay’ın Postmodernizm kitabının kapağını tasarlayan Ali Şimşek (Resim 3) 

Warhol’un bu eserini değiştirmiş ve postmodern düşünceye uygun olarak tarihi (history) konserve 

içine almıştır. 

 

Resim 3: Şimşek, A. (2005) Postmodernizm Kitap Kapağı     Resim 4: Warhol, A. Coca Cola Şişeleri 

Warhol’un Coca Cola Şişeleri (Resim 4) posterinde de aynı durum söz konusudur. Warhol, Dick 

Tracy adında bir çizgi roman karakteri (Resim 5) yaratmıştır. Warhol elindeki malzemelerle nesneleri 

renklendirmeyi sever, bu şekilde bir spor arabayı (Resim 6) kendi isteğine göre boyamıştır.  
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Resim 5: Warhol, A. Dick Tracy   Resim 6: Warhol, A. Kendisinin boyadığı araba 

 

Resim 7: Gehry, F. Dancing House Resim 8: Gehry, F. Weisman Sanat Müzesi 

 

Resim 9: Gehry, F. Stata Center Resim 10: Gehry, F. Guggenheim Müzesi; Bilboa 

Sırada mimariden örnekler var. Frank Gehry yapısöküm alanında çalışan önemli bir mimardır. Sanat 

ile mimariyi birleştirmek istemiştir. Yapıları oldukça ilgi çekicidir. Prag’daki Dancing Hause (Resim 

7), Weisman Sanat Müzesi (Resim 8), Stata Center (Resim 9), Guggenheim Müzesi; Bilboa (Resim 
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10), Walt Disney Konser Salonu (Resim 11) onun en önemli eserlerinden sadece birkaçıdır. Onun 

yapılarının genelde müze ve sanat alanı olarak kullanılması, eserlerinin daha kalıcı olmasını 

sağlamaktadır. Ronald B. Kitaj Olmazsa Olmaz adlı eserinde (Resim 12) birçok konuyu bir arada 

işlemiştir. Burada dünyanın kaos ortamına işaret etmek ister gibidir.  

 

Resim 11: Gehry, F. Walt Disney Konser Salonu Resim 12: Kitaj, R. B. Olmazsa Olmaz 

 

Resim 13: Mariani, C. M, El Aydına Boyun Eğiyor Resim 14: Pistoletto, M. Paçavraların Venüs’ü 

 

Resim 15: Klein, Y. Mavi Resim 16: Klein, Y. Mavi Renk ile Performans Sanatı 
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C. M. Mariani El Aydına Boyun Eğiyor (Resim 13) resminde mitolojik konulara kinayeli bir şekilde 

gönderme yapmaktadır. M. Pistoletto’nun Paçavraların Venüs’ü (Resim 14) adlı çalışmasında Venüs 

yontusuna kıyafet parçaları eklemiştir. Burada hiçbir zaman yan yana gelmeyecek şeylerin birleştiğini 

görmekteyiz. Sırada mavilerin ressamı diye nitelendirebileceğim Yves Klein var. Monochrome 

çalışmalar yapmış pembe, sarı ve maviyi tek renk olarak sergilemiştir. Mavi adlı yapıtında (Resim 15) 

dikdörtgen şeklinde, ton olarak patentini kendi üzerine aldığı mavi bir boyama görmekteyiz. “Boşluk” 

adlı sergisinde ise galerinin içini beyaza, pencerelerini maviye boyamış ve geri kalan yerleri de boş 

bırakmıştır. Müzik eşliğinde çıplak kadınların (Resim 16) maviye boyanarak, yerde duran kumaş 

üzerine vücut izlerini çıkartma olayı bir tür performans sanatıdır.  

 

Resim 17:Klein, Y. Mavi ile antropometri çalışması Resim 18: Komar, V.& Melamid, A. File resim yaptırma  

 

Resim 19: Mueck, R. İki Kadın Resim 20: Mueck, R. Heykeller 
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Resim 21: Mueck, R. Kız  Resim 22: Aksoy, M. Ayrılık 

Yine başka bir sergisinde izleyicilerin gözü önünde bir kadının çıplak vücudunu maviye boyayarak, 

onun izlerini resim (Resim 17) olarak ortaya çıkarması bir antropometri çalışmasıdır. V. Komar ve A. 

Melamid beraber çalışan ressamlardır ve soyut resimlerle ilgilenmişlerdir. Bir filin bile soyut resim 

yapabileceğini göstermek istemişlerdir (Resim 18). Heykeltıraş Ron Mueck gerçeklik algısı ile 

oynamıştır. Yaptığı heykeller çok gerçekçidir fakat mekân karmaşasına tanık oluruz. Heykellerin ya 

göründüğünden çok küçük ya da aksine çok büyük olması ilgi çekicidir (Resim 19, 20, 21). Buna 

benzer çalışmaları Türkiye’de günümüz heykeltıraşlarından Mehmet Aksoy’un eserlerinde de 

görüyoruz. Heykele kattığı yaratımlar sayesinde eserlerinde daha çok anlam bulabilmemize sebep 

olmuştur (Resim 22). İnsanlık Anıtı (Resim 23) adlı eserinde boyutlar oldukça büyüktür. 

 

Resim 23: Aksoy, M. İnsanlık  Anıtı Resim 24: Akın, A. Yersizlik&Yurtsuzluk 
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Resim 25: Akın, A. Yersizlik Resim 26: Akın, A. Yurtsuzluk 

Şimdi benim resimlerime bakalım. 2017 4. Uluslararası İzmir Sanat Bienali’nde yer alan Yersizlik ve 

Yurtsuzluk adlı çalışmalarım (Resim: 24, 25, 26). Birçok farklı tekniği aynı resim içerisinde 

kullanıyorum. Daha çok soyut çalışmayı tercih ediyorum. Göçün ideolojik ve sosyolojik yapısını iki 

felsefi kavram içerisinde işledim. Burada amaç, düşüncede olan fakat doğada bu haliyle olmayanı 

yaratma isteğidir.  

3. SONUÇ 

Öyle ki artık sanatı her türlü biçimi ile evlerimize getiriyor, kendi giyim tarzımızı kendimiz 

tasarlıyor, eski şarkıları özgün olmayan formlarıyla yeniden dinlemekten hoşlanıyor, estetik yapılara 

ilgi gösteriyor ve oralarda yaşamak istiyor, sınıfların kültürlerin mesleklerin karışmasını ya da bir 

arada kullanılabilir olmasını seviyorsak… postmodernizm bir şekilde bizi de etkilemiş demektir. Onu 

anlamak ve anlamlandırmak zordur fakat yine de postmodernizm ve postmodern sanat, içinde bizim 

için anlamlar saklıyor. Özgürlüğün alanı sanat ise, sanatta bu gibi değişikliklerin, ilklerin yaşanması 

olması gereken bir durum. “Post”laşan modernizmde “başka”laşan sanat bunlarla kalmayacak, yerinde 

durmayacak gibi görünmekte. 
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PETROL ZIMNİ VOLATİLİTE ENDEKSİNDEN S&P 500 ENDEKSİ’NE 

VOLATİLİTE YAYILIMI 
Ahmet Galip GENÇYÜREK 

Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Tunceli 

ÖZET 

Son yıllarda alternatif enerji kaynakları çoğalsa da petrol en önemli enerji ve hammadde 

kaynağı olarak varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle petrol fiyatlarında yaşanan değişimler;  petrol 

fiyatlarına yönelik beklentiler ve belirsizlikler araştırmacılar için daima ilgi çekici bir alan olarak 

görülmektedir. Yapılan çalışmada petrol piyasasındaki beklentilerin ve belirsizliklerin sermaye 

piyasaları üzerindeki etkisi Petrol Volatilite Endeksi (OVX) göz önüne alınarak incelenmiştir. Petrol 

Volatilite Endeksi (OVX), Zımni Volatilite Endeksi (VIX) ya da diğer bir ifadeyle Korku Endeksi ile 

aynı metodoloji ile hesaplanmaktadır. S&P 500 Endeksi 2010-2018 döneminin ele alındığı çalışmada 

simetrik uzun hafızalı volatilite modeli olan FİGARCH metodolojisinden yararlanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda S&P 500 Endeksi’nde volatilitenin uzun hafızalı olduğu ve petrol piyasasındaki 

belirsizliğin S&P 500 volatilitesi üzerinde etki yarattığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

literatürdeki diğer çalışmalar ile uyuşmaktadır. Dolayısıyla Petrol Volatilite Endeksi (OVX)’nin 

yatırımcılar tarafından (spekülatif, korunma ve çeşitlendirme açısından) göz önünde 

bulundurulmasının önemi anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beklenti ve Belirsizlik, Petrol Volatilite Endeksi, Uzun Hafıza, FİGARCH 

VOLATILITY SPILLOVER FROM OIL IMPLIED INDEX TO S&P500 INDEX 

ABSTRACT 

In recent years, even if alternative energy sources have increased, oil still exists the most 

important source of energy and raw materials. For this reason, changes in oil prices, expectations and 

uncertainties about oil prices; have always seen challenging topic for researchers. The purpose of this 

paper is to investigate impact of oil price expectation and uncertainty, considering Oil Volatility Index 

(OVX), on stock markets. Oil Volatility Index has been calculated the same methodology, used 

Implied Volatility Index(VIX) or, in the other words Fear Index. Symmetrical long memory model 

FIGARCH, has been used to daily data span from 2010-2018.  As a result of the analysis, there is a 

long memory effect in S&P 500 Index. It means that, volatility has a long run. The other important 

result of this research is, oil market uncertainty has an impact on S&P 500’ volatility. The findings 

corroborate the other studies. Therefore Oil Volatility Index should be consider as an important 

indicator for investors (with regard to speculation, hedging and diversification). 

Keywords: Expectation and Uncertainty, Oil Volatility Index, Long Memory, FIGARCH. 
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GİRİŞ 

Petrolün hem enerji kaynağı hem de üretim süreçlerinde kullanılan önemli bir girdi olması 

sebebiyle son yıllarda yapılan araştırmalarda petrol fiyatlarının ülke ekonomisine makro ve mikro 

düzeyde yapabileceği etkiler birçok çalışmada analiz konusu olmaktadır. 

Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerin makro ve mikro düzeylerde farklı etkileri 

bulunmaktadır. Petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş, petrol ihraççısı ülke ile ithalatçısı ülke 

arasında gelir transferine olanak sağlamakta, bu durum petrol ihraç eden ülkelerin reel gelirlerini 

arttırmaktadır. Bu yükselişin devam etmesi durumunda ise, olumsuz bir etki olarak petrol ihracatçısı 

ülkelerin enflasyon düzeyinde artış meydana gelmektedir. Buna ek olarak artan petrol fiyatları, petrol 

ithal eden ülkeleri alternatif enerji kanyaklarına yönelterek; ilerleyen zamanlarda petrol ihracatı yapan 

ülkelerin ihracat rakamlarını aşağı yöne çekebilir (Alagöz ve diğerleri,2017:145). Petrol fiyatlarında 

meydana gelen artış petrol ithalatçısı ülkelerde ise, üretim süreçlerinde maliyet artışına neden olarak 

ilerleyen süreçte çıktıların azalmasına sebebiyet verebilir. Çıktıların yani üretimin azalması da işsizliği 

artıran bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır (Brown ve Yücel, 2002:195). Petrol fiyatlarında 

yaşanan yükselişin üretim maliyetlerini arttırması sonucunda gelirleri azalan işletmelerin düşen 

karlılıkları ile birlikte hisse senedi değerlerinde de azalma meydana gelir. Bununla birlikte artan petrol 

fiyatları enflasyon üzerinde baskı oluşturarak merkez bankalarını faiz artırımına yöneltir. Yapılan faiz 

artırımı da tahvilleri yatırımcı gözünde daha etkili kılarak hisse senetlerinin değerlerini olumsuz 

anlamda etkiler (Basher ve Sadorsky,2006:226). Tüm bunlar ışığında petrol fiyatlarında meydana 

gelen değişimlerin neden olacağı etkiler, hem reel piyasa aktörleri tarafından hem de araştırmacılar 

tarafından son yıllarda ilgilenilen bir araştırma alanı olmuştur; ancak ülke ekonomilerinde meydana 

gelen krizler ile birlikte oluşan dalgalanmalar araştırmacıları petrol fiyatının yanında petrol piyasasının 

volatilitesine yönelik çalışmalar yapmaya da yönlendirmiştir.  

Volatilite konusunda yapılan çalışmalar politika yapıcılar, şirketler, bireysel ve kurumsal 

yatırımcılar açısından oldukça önemlidir. Şirketler açısından volatilite risk yönetiminin bir parçasıdır. 

Risk yönetimi ile işletmelerde oluşabilecek umulmadık kayıpların en düşük maliyetle kontrolünün 

sağlanması, gerekli kaynakların ve faaliyetlerin planlanması sağlanmaktadır (Çağıran,1995:17). 

Politika yapıcılar, volatilitenin reel ekonomiye yayılım göstermesi ile birlikte ekonomik performansa 

zarar verme düşüncesi ile bu konuya önem vermektedir (Akay Kanalıcı ve Nargeleçekenler;2006:6). 

Yatırımcılar açısından ise portföy çeşitlendirmesi, korunma ve spekülatif amaçlar nedeniyle 

volatiliteye önem vermektedir. 

Çalışmanın amacı petrol volatilitesinin diğer bir ifade ile petrol piyasasındaki belirsizlik halinin; 

hisse senedi piyasalarının volatilitesi yani belirsizliği üzerindeki yayılım etkisini tespit etmeye 

çalışmaktır; ancak literatürdeki çalışmaların çoğundan farklı olarak petrol piyasasının tarihsel 

volatilitesi yerine öngörülen volatilitesinin veya diğer bir ifadeyle zımni volatilitesinin etkisi tespit 
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edilmeye çalışılmıştır. CBOE tarafından hesaplanan OVX yani Crude Oil Volatility Index (Ham Petrol 

Zımni Oynaklık Endeksi) öngörülen volatiliteyi temsil etmek üzere analize dahil edilmiştir. OVX, 

VIX metodolojisinin uygulandığı; 30 günlük ham petrol fiyatlarındaki değişimin incelendiği ve 

Amerika Birleşik Devletleri Petrol Fonu’nun geniş aralığa sahip kullanım fiyatlı opsiyonlarının ele 

alındığı bir endekstir (CBOE). Bu endeks ,analize konu olan emtia ile ilgili volatilite beklentisini ifade 

etmektedir (Karabıyık ve Anbar; 2007:66).   

1. YAZIN TARAMASI 

Petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkinin tespiti üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır. Çalışmaların çoğunda Brent veya WTI (West Texas Intermediate) petrol fiyatları, petrol 

değişkenini temsilen seçilmiştir. Arouri vd. (2011), Körfez Ülkeler Birliği hisse senetleri piyasaları ile 

petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında getiri ve volatilite yayılımı tespit 

etmişlerdir. Degiannakis vd. (2013), Avrupa ülkeleri hisse senetleri piyasalarındaki sektörel endeksler 

ile petrol fiyatları arasında ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 2008 yılında meydana gelen krizde 

sağlık, telekomünikasyon ve teknoloji alanına yatırım yapılarak portföy çeşitlendirilmesine 

gidilebileceğini belirtmişlerdir. Güler ve Nalın (2013) çalışmalarında petrol fiyatları ile BİST100, 

BIST Sınai, BIST Kimya, Petrol ve Plastik endeksleri arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi 

tespit etmişlerdir. Yıldırım vd. (2014) ham petrol ve doğalgaz fiyat büyüme oranlarıyla BİST Sınai 

Endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki tespit etmişlerdir. Ham petrol büyüme oranından sınai 

endeksine doğru tek yönlü nedensellik; sınai endeksinden de doğalgaz büyüme oranına doğru tek 

yönlü bir nedensellik tespit etmişlerdir. Kaya ve Binici (2014) ana üretim hammaddesi petrol olan 

BİST alt endekslerinin petrol ile olan etkisini inceledikleri çalışmalarında, petrol fiyatları ile BİST 

Kimya, Petrol, Plastik Endeksi arasında uzun dönemli eştümleşme ilişkisi; petrol fiyatlarından söz 

konusu endekse doğru ise tek yönlü Granger nedensellik tespit edilmiştir. Şahin (2015) çalışmasında, 

BİST 100 Endeksi ile ham petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi Toda - Yamamoto analizi ile incelemiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda petrol fiyatlarında meydana gelen şoklardan hisse senetlerinin uzun 

vadede pozitif etkilendiği tespit edilmiştir. Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2016) çalışmalarında, doğalgaz ve 

petrol fiyatlarının BİST Sanayi Sektörü Endeksi üzerine etkisini Johansen Eştümleşme ve Granger 

Nedensellik metodolojileri ile analiz etmişlerdir. Yapılan analiz neticesinde petrol fiyatından sanayi 

sektörü endeksine doğru tek yönlü kısa vadeli nedensellik tespit etmişlerdir. Karcıoğlu vd. (2017) 

petrol fiyatları ile BİST sektör endeksleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında; sektör 

endeksleri ile petrol fiyatları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir.  

Aşağıda belirtilen çalışmalarda ise; petrol fiyatları yerine petrole yönelik beklentileri de içeren 

bir değişken olarak; CBOE tarafından hesaplanan OVX yani Ham Petrol Volatilite Endeksi 

kullanılmıştır. Hacıhasanoğlu ve Soytaş (2011), ham petrol fiyatı ve OVX (Petrol Oynaklık Endeksi) 

Endeksi ile S&P500 arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto metodolojisi ile incelemiştir. Yapılan 



572 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

analizler neticesinde petrol fiyatları ile sermaye piyasası arasındaki ilişkinin birçok faktöre bağlı 

olarak değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Luo ve Qin (2016) çalışmalarında petrol fiyat ve petrol fiyat 

volatilite şoklarının Çin borsasında beş sektör üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 2007-2017 

döneminin incelendiği çalışmada VAR modelini uygulama metodolojisi olarak kullanmışlardır. 

Çalışmanın soncunda petrol fiyatlarında meydana gelen şokların Çin borsasını pozitif bir şekilde 

etkilediği, CBOE tarafından hesaplanan OVX yani Ham Petrol Volatilite Endeksi’nin ise Çin borsasını 

negatif etkilediğini tespit edilmiştir. Raza vd. (2016) gelişmekte olan ekonomilerdeki hisse senetleri 

piyasası ile altın fiyatları ve petrol fiyatları arasındaki volatilite asimetrik ilişkisinin varlığını 

incelemişlerdir. 2008-2015 aylık verilerin kullanıldığı çalışmada doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı 

kullanılmıştır.  CBOE tarafından hesaplanan OVX Ham Petrol Volatilite Endeksi, GVZ Altın 

Volatilite Endeksi, Brent petrol fiyatları; Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Güney Afrika, Meksika, 

Malezya, Tayland ve Şili borsa endeksleri değişken olarak analize dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda 

altın fiyatlarının Meksika, Malezya, Tayland, Şili ve Endonezya’da hisse senedi piyasalarına  negatif; 

diğer ülkelerde ise pozitif etki yarattığını tespit edilmiştir. Petrol fiyatlarının tüm gelişmekte olan 

ülkelere negatif etki yarattığı gözlemlenmiştir. Oynaklıklar incelendiğinde ise; altın ve petrol 

oynaklıklarının tüm ülkelere kısa ve uzun vadede negatif etkide bulunduğu tespit edilmiştir.  Dutta vd. 

(2017) çalışmalarında OVX yani Ham Petrol Volatilite Endeksi ile 23 gelişmekte olan ülkenin 

endeksleri baz alınarak hesaplanan Morgan Stanley Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi (MSCI) 

arasındaki ilişkiyi GARCH Jump analizi ile incelemişlerdir. 2007- 2016 dönemi günlük verilerin 

incelendiği analiz sonucunda OVX’in etkisinin konvansiyonel petrol fiyat şoklarından biraz daha 

büyük düzeyde ve simetrik yapıda olduğu tespit edilmiştir. 

2. YÖNTEM 

Genel anlamda bir yatırımcı için yatırımın sadece getirisi değil; aynı zamanda riski ve riskin 

değişimi de önemlidir. Bu nedenle varlıkların getirisi ile getirisinin volatilitesi yani oynaklığını 

saptamak büyük önem taşımaktadır. Volatilite ölçümlemeleri ile yatırımcının elindeki hisse senedi 

veya tahvili karlı bir dönemde satabilmesi için uzun dönem varyansından ziyade şartlı varyansı 

bilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla oynaklık yani volatilite ölçümü ile farklı zaman dilimleri boyunca 

gözlemlenen değişen varyansın otokorelasyonlu olup olmaması incelenmelidir. Literatürde bu duruma 

otokorelasyonlu değişen (şartlı) varyans (ARCH) denilmektedir (Gujarati,2016:358; Kutlar,2017:82)  

ARCH modelinde özellikle uzun süreli gecikmelerin modele ilave edilmesiyle katsayıların pozi tif 

olma şartı oldukça fazla etkilenmektedir ve bunu etkiyi gidermek için GARCH yani Genelleştirilmiş 

Otoregresif Koşullu Değişen Varyans geliştirilmiştir (Bollerslev,1986). 

Yapılan çalışmada finansal getirilerdeki uzun hafızanın da ifade edilmesine olanak  veren 

FİGARCH (Fractional Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

modelinden yararlanılmıştır. Bu model kısa ve tam kalıcılık arasındaki boşluğu dolduran bir modeldir 
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I(0)- (GARCH) durumunda zaman serilerinde meydana gelen şok üssel bir şekilde azalmakta; I(1)-

(IGARCH) olduğu durumunda ise; ortalamaya dönme durumu olmamaktadır. I(d)-(FİGARCH) 

durumunda, d parametresi 0<d<1 aralığında olup, meydana gelen şok hiperbolik bir oranda azalarak 

ortalamaya dönmektedir. FİGARCH modeli aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Baillie ve 

diğerleri,1996). 

          
                         

                                                                                 

(1) 

Yukarıdaki modelden   
 ’nin koşullu varyansı elde edilir. Elde edilen denklem aşağıda 

belirtilmiştir. 

  
  

 

        
    

    

        
         

                                                                                                   

(2) 

   
 

      
       

                                                                                                                                  

(3) 

3. BULGULAR 

2007-2008 yıllarında başlayan küresel finansal krizin yapılan analizlerde sapmalara yol açacağı 

düşüncesiyle krizin etkisinin yavaş yavaş azaldığı dönem olan 2010 yılından itibaren analiz 

gerçekleştirilmiştir. 2010.01-2018.04 dönemi günlük verilerinin ele alındığı çalışmada S&P 500 ve 

OVX (Oil Volatility Index) değişkenlerine ait veri setleri Thomson Reuters Data Stream veri 

tabanından temin edilmiştir. Elde edilen verileri Ewievs 9.0 ve OXMetrics paket programlarıyla analiz 

edilmiştir. 

Yapılan çalışmada öncelikle S&P 500 endeksi    
       

        
 denklemiyle getiri serisine 

dönüştürülmüştür. Elde edilen getiri serisine yönelik tanımlayıcı istatistikler aşağıda belirtilmektedir. 
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Tablo 1: S&P 500 Tanımlayıcı İstatistikleri 

Mean                                           0.041454 

Minimum                                   -6.895833 

Maximum                                   4.631738 

Standard Deviation                   0.942909 

Skewness                                   -0.514356 

Kurtosis                                     7.643952 

Jarque-Bera                               1961.736 

(p-value)                                   (0.000000) 

 

Tablo 1 incelendiğinde S&P 500 getiri serisinin normal dağılım göstermediği ve dağılımın sola 

çarpık olduğu anlaşılmaktadır.  

Zaman serisi analizlerinde öncelikle serilerin durağan olup olmadıklarına bakılmalıdır. 

Durağanlık, kısaca ortalamanın ve varyansın zaman içerisinde sabit kalmasını ifade etmektedir. Eğer 

analizde kullanılacak serilerde durağanlık yok ise, yapılacak regresyon, anlamsız yani sahte 

regresyona (R2 yüksek olabilir, t ve F istatistikleri anlamlı olabilir) neden olabilir. Bu durumda 

güvenilir sonuçlar elde edilemez. Durağanlığı tespit edebilmek için uygulanacak yöntemlerden bir 

tanesi birim kök analizidir (Gujarati, 2016:319-328). Augmented Dickey-Fuller (ADF) yani 

Genişletilmiş Dickey-Fuller ,Philips Perron ve Kwiathowski-Philips-Schmidt-Shin birim kök testleri 

çalışmada uygulanacaktır. KPSS testinin ADF ve PP testinden temel farkı, sıfır hipotezinin serinin 

durağan olduğunu ifade etmesidir (Kwiathowski vd,1992:159). S&P 500 getiri serisine uygulanan 

Augmented Dickey-Fuller (ADF), Philips Perron(PP) ve Kwiathowski-Philips-Schmidt-Shin (KPSS) 

testlerinin sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: S&P 500 Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF PP KPSS 

ABD Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 

Test 

İstatistik 

Test Kritik 

 

-47.93545 

-2.862728 

I(0) 

-47.92400 

-3.411970 

I(0) 

-48.65735 

-2.862728 

I(0) 

-48.64452 

-3.411970 

I(0) 

0.026835 

0.463000 

I(0) 

0.026873 

0.146000 

I(0) 
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Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde S&P 500 getiri serisinde birim kök olmadığı, yani serinin 

durağan olduğu anlaşılmaktadır. Birim kök analizinin yapılmasından sonra yapılan ARCH-LM testi 

sonuçlarına göre ARCH ailesi ile analiz yapılabileceği sonucu elde edilmiştir.  

Tablo 3: S&P 500 GARCH-FİGARCH ve IGARCH Analizi Sonuçları 

 GARCH(1,0,1) 

GED 

FİGARCH(1,d,1) 

GED 

IGARCH(1,1,1) 

GED 

FİGARCH(1,d,1) 

GED-OVX 

µ 

  

d 

   

   

OVX 

Q(20) 

Q(20)2 

ARCH-LM 

Log Likelihood 

Skewness 

Excess Kurtosis 

J-B 

 

 

0.068837* 

0.027267* 

- 

0.164554* 

0.812789* 

- 

27.9784 

15.2112 

0.60060 

-2430.163 

-0.54903 

1.8378 

397.41 

0.068722* 

0.038407* 

0.464440* 

-0.052275 

0.293919* 

- 

28.2599 

14.1771 

0.47005 

-2423.834** 

-0.59725 

1.9014 

437.19 

0.068671* 

0.022021* 

1 

0.185393* 

0.814607* 

- 

27.9750 

17.3454 

0.56943 

-2431.576 

-0.56975 

2.0331 

470.99 

0.073945* 

0.041203* 

0.605523* 

0.038106 

0.502867 *  

0.0066564* 

26.5561 

18.1256 

0.61921 

-2406.387 

-0.37203 

1.4321 

225.73   

* işaretli katsayılar % 5 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Yapılan otokorelasyon ve değişen varyans testi sonuçlarına göre; istikrar 

testlerinde herhangi bir otokorelasyona veya değişen varyansa rastlanmamıştır. 

Tablo 3’de belirtilen GARCH (1,0,1); FİGARCH (1,d,1) ve IGARCH (1,1,1) modelleri 

karşılaştırıldığında en uygun modelin (en büyük Log Likelihood değeri) FİGARCH (1,d,1) modeli 

olduğu belirlenmiştir. Bu model S&P 500 Endeksi volatilite kalıcılığın uzun vadeli ve ortalamaya 

dönme eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. 



576 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

S&P 500 volatilitesi yani belirsizliği üzerinde petrol piyasasına yönelik öngörülen volatilitenin 

yayılma etkisini tespit etmek amacıyla modele OVX (Oil Volatility Index) değişkeninin dışsal 

değişken olarak ilave edilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemelerde OVX (Oil Volatility 

Index) değişkeninin durağan olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle serinin birinci farkı alınarak 

durağanlaştırma işlemi gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki gibi denklem 3’e eklenmiştir. 

   
 

      
       

      
                                                                                                                   

(4) 

Yapılan analiz sonucunda OVX (Oil Volatility Index)’den S&P 500 volatilitesine doğru 

oynaklık yayılımı tespit edilmiştir.  

4. TARTIŞMA 

Volatilite yayılma etkisi, bir piyasadaki volatilitenin diğer bir piyasa volatilitesini etkilemesi 

olarak tanımlanmaktadır (Verma ve Ozuna,2007:63). Yayılım analizi piyasaya yeni gelen bilgiye 

verilen tepkiyi ölçmektedir (Kanas ve Kouretas,2003)   

Hisse senedi piyasası volatilitesinin, petrol piyasası volatilitesine verdiği tepkiyi ölçmek 

amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, literatürdeki çoğu çalışmadan farklı olarak petrol piyasası 

volatilitesini temsilen OVX ( Crude Oil Volatility Index), yani Ham Petrol Zımni Volatilite Endeksi 

kullanılmıştır.  

OVX petrol piyasasının hem tarihsel bilgilerini hem de yatırımcıların petrol piyasasına yönelik 

beklentilerini içermektedir. (Xiao ve diğerleri,2018:778) OVX, VIX yani Korku Endeksi ile aynı 

metodolojik alt yapıya sahip olup; benzer şekilde yorumlanmaktadır.  

Hisse senetlerinin düşmeye başlaması ile birlikte, opsiyon fiyatları ve bu doğrultuda VIX’in 

yani yatırımcı korkusunun arttığı görülmektedir. Yatırımcı korkusunun azalmaya başlaması ile birlikte 

ise, opsiyon fiyatlarının azalmaya başladığı görülmektedir (Passarelli, 2007’den akt. Karabıyık ve 

Anbar, 2007:68). Buradan hareketle VIX yani Korku Endeksi ile S&P 500 Endeksi’nin genellikle ters 

orantılı olarak hareket ettiği anlaşılmaktadır. OVX ile WTI arasında da VIX ile S&P 500 Endeksi 

arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda ham petrol getirisi ile OVX 

arasında zamana bağlı olarak negatif ilişki varlığı tespit edilmiştir (Ji ve Fan;2016:242). 

Yapılan analizler neticesinde petrol piyasa belirsizliğini ve yatırımcıların petrol piyasasına 

yönelik beklentilerini içeren OVX’in, S&P 500 belirsizliği üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Petrol piyasasındaki belirsizliklerin başta enerji şirketleri olmak üzere çoğu şirketi gelecek nakit 

akımlarının tespiti konusunda zorlaması, yatırım kararlarını erteleme konusunda etkilemesi ve şirket 

değerlemesi konusunda belirsizliğe sürüklemesi gibi durumlar, ortaya çıkan bu sonucun nedenleri 

arasında gösterilebilir. Dupoyet ve Shank (2018) yaptıkları çalışmalarında OVX’in şirketlerin CDS 
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primlerini arttırdığı yönünde tespitleri de bu durumu destekler niteliktedir. Gao ve diğerleri (2017), 

çalışmasında petrol piyasasındaki belirsizliğin ekonomik büyüme  beklentisi konusunda da önemli 

gösterge olduğunu ifade etmektedir. Bu noktadan hareketle ekonominin büyümesi konusunda ortaya 

çıkan belirsizlik halinin, borsa endeksinin belirsizliği üzerinde etki yaratması kaçınılmaz bir durum 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Petrol günümüz dünyasında hala en önemli enerji ve hammadde kaynağıdır. Bununla ilişkili 

olarak; petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerin ülke ekonomileri üzerindeki makro ve mikro boyuttaki 

etkileri analiz konusu olmaktadır.  Maliyet, enflasyon, işsizlik, faiz, karlılık gibi faktörler üzerindeki 

etkileri inceleme konusu olan petrol fiyatlarına ilişkin olarak, son yıllarda meydan gelen krizlerin 

etkisiyle petrol volatilitesinin de yaratacağı etkiler tespit edilmeye çalışmaktadır. 

Konuya yönelik olarak yapılan çalışmalarda petrol volatilitesini temsilen tarihsel volatilitenin 

(belirsizlik) kullanıldığı görülmektedir ancak ekonomiler açısından geçmiş değerlerin yanında 

beklentilerin ve güvenin ne derece etkin olduğu yapılan çalışmalar ile kendini göstermektedir.   Bu 

doğrultuda belirsizlik, beklenti ve güven kavramlarının bir arada değerlendirilmesine olanak sağladığı 

düşünülen OVX yani Petrol Zımni Volatilite Endeksi petrol volatilitesini temsilen analizde 

kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda 2010-2018 dönemi boyunca S&P 500 Endeksi’nde volatilitenin 

kalıcılığının uzun dönemli olduğu (meydana gelen bir şokun ve dalgalanmanın bir sonraki güne etkide 

bulunduğu ve bu durumun devamlılığının sağlandığı) tespit edilmiştir. OVX’in yani belirsizlik ve 

beklentilerdeki değişimin ise, S&P 500 volatilitesi üzerinde yayılım özelliği gösterdiği saptanmıştır. 

Daha net bir şekilde ifade edilecek olunursa; petrol piyasasına yönelik belirsizliklerin ve beklentilerin 

S&P 500 Endeksi’nin belirsizliğine etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYON TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLE 

İLİŞKİLİ OLABİLİR Mİ? PIIGS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı; ekonomik büyüme ve enflasyonun ticari dışa açıklık ile ilişkisini PIIGS 

ülkeleri (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya) ve Türkiye için 1960-2017 dönemini dikkate 

alarak araştırmaktır. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada ekonometrik yöntem olarak yatay 

kesit bağımlılığını dikkate alan ve panel heterojeniteye izin veren Kónya (2006) bootstrap panel 

Granger nedensellik testi tercih edilmiştir. Böylelikle her bir ülke için ekonomik büyüme ve 

enflasyonun ticari dışa açıklık ile nedensellik ilişkisi (ilişkileri) ayrı ayrı incelenmiş ve ülkeler 

arasında karşılaştırma yapılması sağlanmıştır. Çalışmadan elde edilen ampirik bulgulara göre; 

Portekiz, İtalya ve Yunanistan’da enflasyon ve ticari dışa açıklık arasında çift yönlü nedensellik, 

İspanya’da ise enflasyondan ticari dışa açıklığa olmak üzere tek yönlü nedensellik bulunmaktadır. 

Diğer yandan Yunanistan hariç tüm ülkelerde ticari dışa açıklıktan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak ele alınan ülke grubunun pek çoğunda 

ekonomik büyümenin ve enflasyonun ticari dışa açıklık ile ilişkili olduğu söylenebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Enflasyon, Ticari dışa açıklık, Panel Veri Analizi. 

 

MAY ECONOMIC GROWTH AND INFLATION BE RELATED TO TRADE 

OPENNESS? AN ANALYSIS FOR THE PIIGS COUNTRIES AND TURKEY 

ABSTRACT 

The aim of the study is to investigate the relationship between trade openness, economic 

growth and inflation in the PIIGS countries (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) and Turkey for 

1960-2017 periods. Unlike the others, the Kónya (2006) bootstrap panel Granger causality test which 

considers cross-sectional dependency and permits panel heterogeneity is preferred as econometric 

method in this study. Thus the causality relationship between trade openness, economic growth and 

inflation was obtained for each country and chance of making a comparison was provided between 

countries. According to the empirical findings, there is a bidirectional causality between inflation and 
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trade openness in Portugal, Italy, and Greece but there is a unidirectional causality from inflation to 

trade openness in Spain. On the other hand, all countries except Greece have unidirectional causality 

from trade openness to economic growth. Based on these results, it is possible to say that economic 

growth and inflation are related to trade openness in the majority of the mentioned countries. 

Keywords: Economic growth, Inflation, Trade openness, Panel Data Analysis.   

 

GİRİŞ 

Bir ülkenin dış ticaret hacmi olarak ifade edilen ithalat ve ihracat seviyeleri toplamının yine o 

ülkenin gayri safi yurtiçi hâsıla rakamına bölünmesi ile elde edilen ticari dışa açıklık düzeyi, söz 

konusu ülkenin dış dünya ile bağlantılarının değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt konumundadır. 

Ticari ve finansal olarak iki farklı şekilde değerlendirilebilen dışa açıklık hareketleri, dünya genelinde 

1980’li yıllarla birlikte büyük bir ivme kazanmaya başlamıştır. Bu süreçte, ticari serbestleşme 

hareketlerinde mal ve hizmet ticaretleri üzerindeki devlet kontrollerinin kaldırılması ve iç piyasaların 

uluslararası piyasalarla entegrasyonunun sağlanmasına çalışılmış, finansal dışa açıklık bağlamında ise 

finansal araçların üzerindeki kontrollerin kaldırılmasıyla finansal bütünleşme sağlanmak istenmiş, bu 

sayede artan küreselleşme ile entegrasyonun sağlanması hedeflenmiştir (Kıran ve Güriş, 2011:70). 

Finansal dışa açıklık, ekonomi üzerinde dış finansal yükümlülüklerin miktarına bağlı olarak 

etkiler yaratırken, ticari dışa açıklık ülkenin uluslararası piyasalarda sahip olduğu rekabet gücüne ve 

ihracat yapılan ülkelerdeki pazar payına göre çeşitli etkiler ortaya çıkarmaktadır (Utkulu ve 

Kahyaoğlu, 2005). David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Hipotezi temelinde şekillenen ticari 

serbestleşmenin büyüme üzerindeki etkisi ihracatın artması, istihdam seviyesinin yükselmesi ve 

teknolojik imkânlara daha rahat ulaşım gibi imkânlar üzerinden şekillenebilecektir. Grossman ve 

Helpman’a göre ticari dışa açıklığın; ara mal ve sermaye gibi unsurlara ulaşımı kolaylaştırmak, daha 

fazla bilginin üretilmesini sağlamak ve yurtiçi üreticilerin daha geniş piyasalara kavuşması gibi 

fırsatları yaratarak ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratması beklenmektedir (Kıran ve 

Güriş, 2011: 70). Helpman ve Krugman, Bhagwati, Easterly gibi iktisatçılar ise, teknoloji transferinin 

gerçekleşmesi, uzmanlaşma, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, emek verimliliğindeki artışlar 

gibi unsurların etkisi sonucunda ihracatın ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler oluşturacağını 

belirtmişlerdir (Topallı, 2016: 84). 

Ülkelerin dışa açıklık derecesi ile enflasyon arasında var olan ilişkiler üzerinde tam anlamıyla 

görüş birliği sağlanabilmiş değildir. Bazı görüşler, dış ticaretin ithalat yoluyla enflasyonist etkiler 

yarattığını ileri sürerken, bazı görüşler ise uzmanlaşma ve ölçek ekonomilerin oluşması nedeniyle 

uluslararası ticaretin enflasyon üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ileri sürmektedir (Güneş ve 

Konur, 2013: 8). Ticari dışa açıklık ve enflasyon ilişkisinde ortaya çıkan geleneksel görüşe göre, 



582 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

enflasyon ticari dışa açıklığı fazla olan ülkelerde daha düşük düzeyde kalmaktadır. Ticari dışa 

açıklığın yükselmesi, öngörülmeyen parasal genişlemelerin enflasyon maliyetlerini yükseltmesi 

paralelinde, politika yapıcıların öngörülmeyen enflasyon yoluyla genişleme yaratma yönünde daha az 

istekli olmalarına neden olmaktadır (Araç, 2013: 28). Bununla birlikte, para arzındaki artışların 

enflasyonist etkilerinin dışa açıklık derecesi yükseldikçe arttığını ifade eden bazı görüşler de 

mevcuttur. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelemesi sırasında, ekonomik büyüme ve enflasyon ile ticari dışa açıklık 

değişkenlerinin tamamını kullanan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Yapılan 

çalışmaların büyük bölümü ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisini ya da ticari dışa açıklık 

ile enflasyon arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalardır. Çalışmalarda elde edilen bulguların birçoğu 

Romer’in 1993 yılında yayımladığı ve ticari dışa açıklık ile enflasyon arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu belirttiği çalışmanın sonuçları ile uyumluluk göstermektedir. Tarama sonucunda elde edilen 

seçilmiş çalışmalara ilişkin özet bilgiler tablo halinde aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1: Literatür Taraması Özeti 

Çalışmanın 

Yazar(lar)ı ve Yılı 

Çalışmanın Örneklemi Çalışmanın Dönemi Çalışmada Kullanılan Yöntem(ler) 

Iyoha (1973) 

33 ülke 1960-1965 Regresyon analizi 

Sonuç: Ele alınan ülke grubunda enflasyon ve ticari dışa açıklık arasında negatif yönlü 

bir ilişki olduğu belirtilmiştir. 

Romer (1993) 

114 Ülke 1973 Yatay Kesit Analizi 

Sonuç: Elde edilen bulgular, dışa açıklık ile enflasyon arasında güçlü bir negatif yönlü 

ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. 

Harrison (1996) 

Gelişmekte Olan 

Ülkeler 

1960-1987 Zaman Serisi Analizi 

Sonuç: Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve farklı ticari açıklık 

değişkenleri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Kurt ve Berber 

(2008) 

Türkiye 1989-2003 VAR analizi 

Sonuç: Türkiye ekonomisinde ele alınan dönemde ticari dışa açıklık ve ekonomik 
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büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Lin (2010) 

103 ülke 1970-2007 Panel veri analizi 

Sonuç: Enflasyon oranının yüksek olduğu zamanlarda ticari dışa açıklığın enflasyona 

negatif etki ettiği, enflasyon oranının düşük olduğu zamanlarda ise herhangi bir etkinin 

olmadığı bulunmuştur. 

Mukhtar (2010) 

Pakistan 1960-2007 Eşbütünleşme testi 

Sonuç: Ticari dışa açıklık ve enflasyon arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin incelendiği 

analiz sonuçlarına göre, değişkenler arasında uzun dönemli negatif bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Zakaria (2010) 

Pakistan 1947-2007 Zaman Serisi Analizi 

Sonuç: Elde edilen bulgular, 1947-2017 döneminde Pakistan’da dışa açıklık ile 

enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçların, 

enflasyonu belirleyen diğer değişkenlerden ve duyarlılık analizlerinden etkilenmediği 

ifade edilmiştir. 

Kıran ve Güriş 

(2011) 

Türkiye 1992-2006 ARDL sınır testi yaklaşımı 

Sonuç: Türkiye’de ticari ve finansal dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında uzun 

dönem ilişkisinin varlığı belirtilmiştir. Nedensellik testi sonuçlarına göre ise, söz 

konusu iki değişken arasında iki yönlü nedensellik bulunduğu ifade edilmektedir. 

Javari vd. (2011) 

İran 1973-2007 ARDL sınır testi yaklaşımı 

Sonuç: Ticari dışa açıklık ve enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiş 

olup, kısa dönemde ticari dışa açıklığın enflasyon üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi 

olduğu, uzun dönemde ise anlamsız bir etkisinin olduğu belirtilmiştir. 

Özel (2012) 

Türkiye 1991-2010 Eşbütünleşme analizi, VAR analizi, 

Granger nedensellik testi 

Sonuç: Analizden elde edilen bulgularda uzun dönemde, Türkiye’de GSYH ile ticari 

açıklık arasında pozitif, GSYİH ile finansal açıklık arasında ise negatif bir ilişki 

bulunduğu belirtilmiştir. 

Martinez ve Iyer 9 Ülke 1996-2010 Regresyon analizi 
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(2014) 
Sonuç: Ele alınan ülkelerin 8 tanesinde ticari dışa açıklık ve enflasyon arasında negatif 

ilişki varken bazı ülkelerin katsayısının anlamsız olduğu tespit edilmiştir. 

Khan ve Tahir 

(2014) 

22 Gelişmekte olan 

Asya ülkesi 

1990-2009 Panel veri analizi 

Sonuç: Ele alınan ülke grubunda ticari dışa açıklığın ülkelerin büyüme sürecine önemli 

derecede katkısı olduğu tespit edilmiştir. 

Azid ve Tahir 

(2015) 

50 Gelişmekte olan 

ülke 

1990-2009 Panel veri analizi 

Sonuç: Gelişmekte olan ülkelerde ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Özçağ ve Bölükbaş 

(2018) 

Türkiye 1980-2015 Simetrik ve asimetrik eşbütünleşme 

ve nedensellik analizleri 

Sonuç:  Simetrik analiz sonuçları Türkiye’de ticari dışa açıklık ve enflasyon arasında 

herhangi bir eşbütünleşme ya da nedensellik ilişkisi olmadığını ifade ederken, asimetrik 

analiz sonuçları değişkenler arasında saklı bir eşbütünleşme ilişkisi olduğunu 

göstermektedir.  

Özyıldız vd. (2018) 

19 Ülke 1992-2016 Panel eşbütünleşme, Panel 

nedensellik testi 

Sonuç: Ticari dışa açıklık, enflasyon ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme 

ilişkisi olduğu görülmüş olup, ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında çift 

yönlü, ticari dışa açıklık ve enflasyon arasında ise enflasyonda ticari dışa açıklığa 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

 

2. AMPİRİK YÖNTEM VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında PIIGS ülkeleri ve Türkiye için ekonometrik bir analiz yapılarak 

ekonomik büyüme ve enflasyonun ticari dışa açıklık ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu bağlamda 

1960-2017 dönemi dikkate alınmıştır. Yöntem olarak ikinci nesil bir panel nedensellik testi olarak 

bilinen ve Kónya (2006) tarafından geliştirilen bootstrap panel Granger nedensellik testi tercih 

edilmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti Dünya Bankası’ndan (2018) temin edilmiş olup ekonomik 

büyüme için ülkelerin cari fiyatlarla GSYİH’sı, enflasyon için tüketici fiyatlarındaki yıllık yüzde 

değişim, ticari dışa açıklık için ise ihracat ve ithalat toplamının GSYİH’ya bölünmesiyle elde edilen 
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ticari dışa açıklık oranı kullanılmıştır. Enflasyon (ENF) ve ticari dışa açıklık (TDA) serileri oran 

cinsinden, ekonomik büyümeyi (LBUY) temsil eden GSYİH ise logaritmik dönüşümü yapılarak 

kullanılmıştır.  

Bu veri seti ile çalışmada iki ayrı model tahmin edilmiştir. Ampirik analizde kullanılan modeller 

şu şekildedir; 

 
                                                                   (Model 1) 

 
                                                                   ( Model2) 

Modellerde yer alan α ve   ‘lar katsayıları, u ve Ɛ hata terimlerini, i değişkenlere ait kesit veri 

boyutunu, t ise zaman serisi boyutunu ifade etmektedir.  Bu çalışma için i=1, 2, …. 6 ve t=1960, 1961, 

1962…, 2017 biçimindedir. Model 1’de yer alan panel veri modelinde enflasyon ve ticari dışa açıklık 

arasındaki nedensellik ilişkisi, Model 2’de yer alan panel veri modelinde ise ekonomik büyüme ve 

ticari dışa açıklık arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Bu modellerin tahmininde kullanılan 

Kónya (2006) bootstrap panel Granger nedensellik testi önemli avantajlara sahip olduğundan yöntem 

olarak bu test tercih edilmiştir. Görünüşte ilişkisiz regresyon (seemingly unrelated regressions-SUR) 

temeline ve Wald testine dayanan bu yöntemde her ülkeye özgü bootstrap kritik değerleri elde 

edilmekte ve tüm panel ülkeleri için ortak bir hipoteze ihtiyaç duyulmamaktadır. Bununla birlikte bu 

yöntemde birim kök testi ya da eşbütünleşme testi gibi ön testler de gerekli görülmemektedir.   

Kónya (2006) bootstrap panel Granger nedensellik testinin iki temel varsayımı bulunmaktadır. 

Bunlar yatay kesit bağımlılığının olduğu ve panelin homojen olmadığıdır. Bu nedenle ekonometrik 

analize başlamadan önce yatay kesit bağımlılığının ve homojenlik testinin yapılması gerekmektedir. 

Pesaran’a (2004) göre, model tahminlerinde yatay kesit bağımlılığı önemsenmez ise elde edilen 

sonuçların sapmalı ve tutarsız olma ihtimali vardır. Bu test konusunda ilk olarak Breusch ve Pagan 

(1980) LM (lagrange multiplier) test istatistiğini önermiştir. Bu testin temel hipotezi (H0), “yatay kesit 

bağımlılığı yoktur” şeklinde iken, alternatif hipotez ise (H1) “yatay kesit bağımlılığı vardır” 

biçimindedir. LM test istatistiğindeki bir takım eksikleri gidermek amacıyla Pesaran (2004) asimptotik 

standart normal dağılım gösteren LM2 ve CD (cross-dependence) testlerini önermiştir. Bu testlerin de 

“yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklinde olan temel hipotezin reddedilmesinde başarılı olamadığı 

görülmüş ve bu sorunu gidermek için Pesaran vd. (2008) tarafından sapması düzeltilmiş LM istatistiği 

(LMadj) önerilmiştir. Bu yatay kesit bağımlılığı testleri kullanılarak model ve seriler düzeyinde yatay 

kesit bağımlılığı testi yapılmış ve sonuçları aşağıda yer alan Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

 

Model 1 Model 2 ENF LBUY TDA 

İstatisti

k 

Olasılı

k 

İstatisti

k 

Olasılı

k 

İstatisti

k 

Olasılı

k 

İstatisti

k 

Olasılı

k 

İstatisti

k 

Olasılı

k 

LM 370.21* 0.000 269.23* 0.000 153.76* 0.003 108.09* 0.000 69.74* 0.000 

LM2 64.85* 0.000 46.41* 0.000 25.33* 0.000 16.99* 0.000 9.99* 0.000 

CD 17.86* 0.000 14.28* 0.000 -1.05 0.147 -1.91** 0.028 -3.71* 0.000 

LMad

j 
17.54* 0.000 40.66* 0.000 6.57* 0.000 24.16* 0.000 37.53* 0.000 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Yapılan testlerin ortak sonuçları temel hipotezin reddedildiğini, yani yatay kesit bağımlılığın 

olduğunu ifade etmektedir.  Bu bulgulara dayanarak PIIGS ülkeleri ve Türkiye’de ekonomik büyüme, 

enflasyon ve ticari dışa açıklıkta görülen şoklardan diğer ülkelerin de etkilendiği söylenebilmektedir. 

Yatay kesit bağımlılığı testinin ardından homojenlik testine de yer verilmiştir. Eğim katsayılarının 

homojenliğinin (heterojenliğinin) kontrolü için genellikle Swamy (1970) tarafından önerilen eğim 

homojenliği testinden yararlanılmaktadır.  Bu test T >N durumlarında kullanılmaktadır ancak Pesaran 

ve Yamagata (2008) bu testin farklı bir türünü de geliştirmiş ve      ile adlandırılan yeni bir test 

geliştirmiştir. Pesaran vd. (2008) ise bu testi daha da geliştirerek küçük örneklem için geçerli olan ve 

hata terimlerinin normal dağılım gösterdiği sapması düzeltilmiş       testini önermişlerdir. Bu testler 

dikkate alınarak yapılan homojenlik test sonuçları da Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3: Homojenlik Test Sonuçları 

 

Model 1 Model 2 

İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

   3.314* 0.000 5.640* 0.000 

        3.402* 0.000 5.790* 0.000 

Not: *, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Homojenlik test sonucundan görüldüğü üzere, “eğim katsayıları homojendir” şeklindeki temel 

hipotezler model 1 ve model 2 için %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Bu bulgu, ekonomik 

büyüme ve enflasyon ile ticari dışa açıklık arasındaki nedensellik ilişkisinin ülkeden ülkeye 

farklılaşabileceğini göstermesi nedeniyle önemli görülmektedir. Elde edilen bu yatay kesit bağımlılığı 

ve homojenlik test sonuçlarından sonra Kónya (2006) bootstrap panel Granger nedensellik testinin 
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temel varsayımlarının sağlandığı söylenebilmektedir. Bu bulgulardan hareketle ikinci aşama olan 

model 1 ve model 2 için bootstrap panel Granger nedensellik testine geçilmiştir.  

Kónya (2006) bootstrap panel Granger nedensellik testinin ikinci aşamasında Zellner (1962) 

tarafından geliştirilen SUR sistem tahmin yöntemi kullanılmakta ve her bir yatay kesit için Wald test 

istatistikleri ve bootstrap kritik değerleri hesaplanmaktadır. Bu çalışmada da değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkisini belirlemek için Wald test istatistiklerinden yararlanılmıştır. Tablo 3 ve Tablo 4, 

PIIGS ülkeleri ve Türkiye için bootstrap panel Granger nedensellik test sonuçlarını göstermektedir.  

Tablo 3: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 1) 

Model 1 için yapılan nedensellik test sonuçları Portekiz, İtalya ve Yunanistan’da enflasyon ve 

ticari dışa açıklık arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu gösterirken, İspanya’da enflasyonda 

ticari dışa açıklığa doğru olmak üzere tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu belirtmektedir. Bununla 

birlikte İrlanda ve Türkiye’de 1960-2017 döneminde söz konusu değişkenler arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.  

  

Ülkeler 

                         

Wald 

İstatistikleri  

Bootstrap Kritik 

Değerleri 
Wald 

İstatistikleri  

Bootstrap Kritik 

Değerleri 
Nedensellik 

Sonucu 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Portekiz   2.30** 2.56  1.56 1.24     4.37*        2.00 1.23 0.94 İki yönlü 

İrlanda 3.13 7.49 5.72 4.76 3.30 10.45 8.21 7.08 - 

İtalya 3.06** 3.88 2.74 2.29 4.45* 1.77 0.94 0.60    İki yönlü 

Yunanistan 1.93* 1.09 0.73 0.52 1.86* 1.18 0.53 0.38    İki yönlü 

İspanya 4.85 8.50 6.95 6.03 9.09* 7.80 5.49 4.81 Tek yönlü 

Türkiye 0.32 2.86 2.17 1.51 0.00 2.69 1.66 1.39 - 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 
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Tablo 4: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 2) 

Tablo 4’de yer alan Model 2 için bootstrap panel Granger nedensellik test sonuçlarına göre de, 

Yunanistan hariç tüm ülkelerde ticari dışa açıklıktan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir. Ancak ülkelerin tamamında ekonomik büyümeden ticari dışa açıklığa doğru 

herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Ampirik analizden elde edilen bulgular toplu olarak 

değerlendirildiğinde, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’da enflasyon ve ticari dışa açıklık birbirinin 

nedeni iken İspanya’da sadece enflasyon, ticari dışa açıklığın nedeni olarak görünmektedir. Bununla 

birlikte Yunanistan hariç tüm PIIGS ülkelerinde ve Türkiye’de ticari dışa açıklığın ekonomik 

büyümenin nedeni olduğu, yani ekonomik büyümedeki gelişmelerin ticari dışa açıklığın bir sonucu 

olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştır.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ticari dışa açıklık bir ülkenin uluslararası ticarete açıklığını ifade etmektedir. Küreselleşmedeki 

gelişmelerle birlikte önemi daha da artan ticari dışa açıklığın pek çok makroekonomik değişken ile 

ilişkili olduğu bilinmektedir. Ekonomik büyüme ve enflasyonun temel makroekonomik değişkenler 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda ticari dışa açıklığın bu değişkenler ile ilişkisi de önemli bir 

araştırma konusu olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı ekonomik büyüme ve 

enflasyonun ticari dışa açıklık ile ilişkisini PIIGS ülkeleri ve Türkiye için 1960-2017 dönemini dikkate 

alarak incelemektir. Literatürde konu ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, daha çok zaman serisi 

analizleri ya da yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan panel veri analizlerinin kullanılarak 

değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği görülmüştür. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu 

çalışmada yöntem olarak yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve panel heterojeniteye de izin veren 

Ülkeler 

                           

Wald 

İstatistikleri  

Bootstrap Kritik 

Değerleri 
Wald 

İstatistikleri  

Bootstrap Kritik 

Değerleri 
Nedensellik 

Sonucu 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Portekiz    9.35* 3.72 2.39 1.76 2.16     18.10 14.35 13.05 Tek yönlü 

İrlanda 17.06* 9.11 6.91 5.94 7.84 11.56 10.23 9.44 Tek yönlü 

İtalya 17.52* 3.81 2.70 2.24 4.14 14.46 12.54 11.36 Tek yönlü 

Yunanistan 0.07 4.90 3.68 2.90 3.19 14.84 13.13 12.20 - 

İspanya 21.38* 4.93 4.04 3.43 6.67 16.17 14.00 12.88 Tek yönlü 

Türkiye 10.06* 4.82 3.68 3.08 10.17 20.16 17.22 15.69 Tek yönlü 

Not: * %1 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 
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Kónya (2006) bootstrap panel Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Bu testin kullanılma nedeni, her 

bir ülke için ekonomik büyüme ve enflasyonun ticari dışa açıklık ile nedensellik ilişkisinin 

(ilişkilerinin) ayrı ayrı elde edilmek istenilmesi ve ülkeler arasında karşılaştırma yapmaya imkan 

sağlanmasıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’da 

enflasyon ve ticari dışa açıklık arasında çift yönlü nedensellik, İspanya’da ise enflasyondan ticari dışa 

açıklığa olmak üzere tek yönlü nedensellik bulunmaktadır. Bu bulgu ticari dışa açıklık ile enflasyon 

arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurgulayan Romer’in (1993) hipotezini destekler niteliktedir. Ancak 

bu ülkelerin aksine İrlanda ve Türkiye’de enflasyon ve ticari dışa açıklık arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Bununla birlikte, Yunanistan hariç tüm ülkelerde ticari dışa 

açıklıktan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilirken, ele alınan tüm 

ülkelerde ekononomik büyümeden ticari dışa açıklığa doğru herhangi bir nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır. Bu bulgu da Yunanistan dışındaki tüm ülkelerde ekonomik büyümedeki gelişmelerin 

aslında ticari dışa açıklık ile ilişkili olduğunu göstermesi açısından önemli bir bulgudur. 

Yunanistan’da ekonomik büyüme ve  ticari dışa açıklığın birbirine karşı duyarsız olması da 

araştırılması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak ekonomik büyüme ve 

enflasyonun ele alınan ülke grubunun pek çoğunda ticari dışa açıklık ile ilişkisi olduğu açıktır. Bu 

nedenle bu ülkelerde dışa açılma ile birlikte meydana gelen gelişmelerin ekonomik büyümeye ve 

enflasyona etkisi göz önünde bulundurulmalı ve ticari dışa açıklığın ekonomik istikrar üzerindeki 

etkisi önemsenmelidir. 
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ÖZET 

Markalar, günümüzde çok önemli pazarlama iletişimi aracı haline gelen sosyal medyayı etkin 

kullanma çabasındadır. Sosyal medyada var olmanın tek başına yeterli olmadığının farkında olan 

markalar, sosyal medyada farklılaşmanın ve tüketicileri ikna ederek onların sadık tüketiciler haline 

getirmenin yollarını aramaktadır. Bu amaca ulaşılması ise, markanın neyi temsil ettiğini yansıtan ve 

her an tanınabilir kılan marka kimliğinin, sosyal medyada etkin bir şekilde yansıtılmasından 

geçmektedir. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi, ülkemizde her geçen gün sayısı artan ve tüketicilerin hayatında 

önemli yer tutan alışveriş merkezlerinin, sosyal medyaya olan ilgileri ve bu mecraya olan yatırımları 

artmaktadır. Sayıları daima artan alışveriş merkezlerinin ayakta kalabilmeleri, rakiplerinden daha fazla 

tercih edilmeleri ve yüksek kârlılığa ulaşmalarında sosyal medya önemli bir araç haline gelmektedir. 

Bu sebeple AVM’lerin marka kimliklerinin doğru bir şekilde sosyal medya mecralarında sunmaları 

gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, İzmir’de alışveriş merkezlerinin sosyal medyayı marka kimliği açısından 

nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda amaçlı örneklem yöntemine göre seçilen beş 

alışveriş merkezinin Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik bir analiz yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Marka Kimliği, Alışveriş Merkezleri. 

 

BRAND IDENTITY ON SOCIAL MEDIA: A COMPARATIVE ANALYSIS ON 

SHOPPING MALLS IN IZMIR 

ABSTRACT 

Brands are trying to use social media, which has become a very important marketing 

communication tool today. Realizing that solely existing or having accounts on social media is not 

enough, brands seek new ways to differentiate themselves on social media and convince consumers on 
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social media in order to convert them into loyal consumers. The attainment of this goal highly depends 

upon the effective reflection of the brand identity which reflects what the brand represents and 

promises. 

Shopping mall managers seem to attach great importance to social media investments since the 

number of shopping malls is increasing every day in our country and these malls keep an important 

place in the lives of consumers. Social media has become an important tool in order to survive in an 

ever-increasing competitive shopping mall environment, in order to be preferred and to achieve high 

profitability. Thus representing the brand identity on social media in an effective way is critically 

important. 

The aim of this study is to show how shopping malls in İzmir use social media in terms of brand 

identity. Within this scope, an analysis was made for Facebook and Instagram accounts of five 

shopping malls selected according to purposeful sampling method. 

Keywords: Social Media, Brand Identity, Shopping Malls. 

 

1. MARKA KİMLİĞİ KAVRAMI 

Marka kimliği, çetin rekabet ortamında rakiplere karşı üstünlük sağlanmasında önemli rol 

oynamaktadır. Somut duyulara hitap eden marka kimliği, markaların tanınmasında ve farklılaşmasında 

önemli bir rol üstlenmektedir (Wheeler, 2009: 4). Marka kimliği, genel olarak kimliğin kendine özgü 

olma anlayışını, bireyselliği ifade ederek ait oldukları ürünlerin rakiplerden farklılaşmasını ve bu 

oluşumun sürekliliğini sağlaması olarak tanımlanmaktadır (Tosun, 2010: 55). Marka kimliği, 

markanın özüne dayanarak markayı temsil eden özelliklerin bütünü olarak ifade edilmektedir. Ürünler 

benzerlik gösterse de marka kimliği sayesinde ürün tüketici zihninde farklılaşır ve dolayısıyla 

rakiplerinden gelen risklere karşı koruma oluşturur (Kapferer, 2008: 109). 

Marka kimliği, markanın özgünlüğünü, uzun vadeli amaç ve hedeflerinin, sürekliliğinin, temel 

felsefelerinin, değerlerinin ayırıcı işaretlerinin bir ifadesi olarak görülmektedir (Karadağ, 2015: 17). 

Markalar, kimliği oluşturulurken belirli ve kuvvetli marka çağrışımları oluşturulmasını 

istemektedir. Bu çağrışımlar; markanın anlamını, içeriğini, inançlarını, kalitesini içerdiği gibi, 

markanın müşteriye yönelik marka vaadini de kapsamaktadır. 

Marka kimliğinde devamlılık ve dayanıklılık ön koşul olarak görülmektedir. Markanın öz 

özellikleri, geçmiş dönemlerin oluşturabileceği istenmeyen değişimlerden korunabilmeli ve marka 

kimliği ile ilgili çelişkiler azaltılmalıdır (Tosun, 2010, 55). Marka kimliği dört perspektif etrafında ele 

alınmaktadır (Borça, 2009: 102): 
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 Ürün olarak marka: Ürün alanı, ürün nitelikleri, kalite/değer, kullanımlar, kullanıcılar, ülke 

ya da bölge orijini 

 Kurum ya da örgüt olarak marka: Kurumsal nitelikler 

 Kişi olarak marka: Marka kişiliği, marka- müşteri ilişkisi 

 Sembol olarak marka: Görsel imaj/ metaforlar ve marka mirası 

Marka kimliği yaratma, müşterilerin ne istediklerini ya da algıladıklarını söylemelerinden daha 

boyutlu bir çerçeveyi kapsamaktadır. Marka kimliği, markanın vizyonunu ve neyi başarmayı 

umduğunu yansıtmaktadır (Baş, 2015: 62). Stratejik bir unsur olan marka kimliği, tüketici zihninde 

oluşacak marka imajını doğrudan yönlendirmektedir. Marka kimliği, marka yöneticileri ve çalışanları 

tarafından oluşturulurken marka imajı tüketicilerin markaya ilişkin algılamalarıyla oluşmaktadır.  

2. SOSYAL MEDYADA MARKA KİMLİĞİ 

Sosyal medya, bireylerin olduğu kadar markaların da iletişim güçlerini arttırmakta ve 

imkânlarını genişletmektedir. Kullanıcı sayısı sürekli olarak artan sosyal medya, tüketicilerin 

markalarla daha yakın ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır. İngiltere’deki İnternet Advertising 

Bureau’nun yapmış olduğu bir araştırmada tüketicilerin yüzde 90’nının markalarla sosyal medyada 

etkileşime girdikten sonra o markaları tavsiye ettiği görülmüştür (Kotler vd. 2017: 8). Sosyal medya 

markalara, kendilerini tanıtma, tüketicileri takip etme, onlarla diyalog kurarak duygusal bağ geliştirme 

ve en önemlisi markayı birlikte büyütme imkânı vermektedir.  Bunun farkında olan markalar, 

tüketicilerle sosyal medyada olumlu ilişkiler geliştirerek onların zihinlerinde marka imajlarının güçlü 

olması için çalışmalar yapmaktadır. Sosyal medya marka imajının güçlü olması gereken en temel adım 

ise tutarlı bir marka kimliğinden geçmektedir. 

Sosyal medyada marka kimliğinin titizlikle oluşturulması markanın rekabetçi ortamda 

gelişimini sürdürmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda markalar, kimlikleri sosyal medya 

paydaşları ile işbirliği içinde oluşturulmalıdır. Bu işbirliği markanın sosyal medyada doğru marka 

kimliği unsurlarını ortaya koymasına ve tüketicilerin markayı daha fazla sahiplenmesine yardımcı 

olmaktadır. Sosyal medya, klasik marka kimliği yönetim sürecinin operasyonel mantığını, doğası 

gereği alıcı ve işbirliğine dönüştürerek değiştirdiği söylenebilir (Kostamo, 2013: 2). Bu sebeple 

markalar sosyal medyada kolektif bir şekilde marka kimliği oluşturmak için tüketicilerin aktif şekilde 

katılım gösterebileceği içeriklere ve kampanyalara yer vermelidir.  Sosyal medyada marka kimliği 

markanın öz değerlerine dayanmalı ve değerler doğrultusunda stratejiler üretilmelidir. Marka kimliğini 

statik bir durumdan hareketli bir yapıya dönüştüren sosyal medya, markanın diğer mecralardaki 

mesajlarıyla uyumluluk göstermelidir. Markalar sosyal medyada kendi kimlikleri ile hareket etmeli ve 

bunu, sosyal medya hesaplarında bulunan kapak ve profil fotoğraflarına, paylaşım diline, paylaşılan 

içerik türüne, takipçiler tarafından yapılan yorumlara verilen yanıtlara kadar yansıtmalıdır. Öte yandan 
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marka kimliğini yansıtan marka hikâyeleri, marka liderlerinin mesajları ve kurumsal reklamlar sosyal 

medyada paylaşılmalıdır. 

Marka kimliği ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda sosyal medyadaki marka kimliği alt 

boyutları olan marka kültürü, marka kişiliği, sembol, markanın iletişim tarzını yansıtmalıdır (Deneçli, 

2015: 41). Sosyal medyada marka kimliğinin, marka kültürü ve kültüre bağlı olarak gelişen marka 

kişiliği ile örtüşmesi tutarlılık açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal medyada tutarlı marka 

kimliğinin altında tutarlı mesaj, tutarlı görsel, tutarlı font, tutarlı zamanlama yatmaktadır (Marketing 

Türkiye, 2017). Marka kimliğinde tutarlılığa önem verilmesinin yanı sıra mutlaka yaratıcı, eğlenceli 

ve özgün uygulamalara yer verilmelidir. 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırma İzmir’de başarılı kabul edilen alışveriş merkezlerinin sosyal medya hesaplarını genel 

olarak diyalogsal açıdan ve marka kimliği açısından nasıl yönettiklerinin ortaya konması 

amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda elde edinilen bilgiler ışığında alışveriş merkezlerine, çift 

yönlü iletişim ve marka kimliği bağlamında sosyal medya kullanımına ilişkin önerilerin sunulması 

hedeflenmektedir. 

4. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Araştırma, 2018 yılı İzmir’de yer alan alışveriş merkezlerinden Tripadvisor verilerine göre en 

fazla puan alan beş alışveriş merkezini kapsamaktadır. Bu bağlamda örneklem, Mavibahçe, Forum 

Bornova, Optimum, Agora ve Point Bornova alışveriş merkezlerinden oluşmaktadır. Amaçlı örneklem 

yöntemine göre seçilen söz konusu beş kurumun Facebook ve Instagram hesaplarındaki içerik ve 

hareketler, 1 Eylül 2018– 15 Eylül 2018 tarihleri arasında incelenmiş ve içerik analizine tabi 

tutulmuştur. 

5. ARAŞTIRMANIN KISITLILIĞI VE SORULARI 

Araştırmada seçilen şirketlerin sadece Facebook ve Instagram hesaplarının seçilmesi diğer 

sosyal medya hesaplarının incelenmemesi sınırlıdır. Öte yandan araştırmanın on beşlik süreyi 

kapsaması da diğer araştırma sınırlılığını oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırlılıklarından biri de 

sadece online ortamdaki bulgulardan faydalanılmış, herhangi gibi bir yönetici veya uzmandan görüş 

alınmamıştır. 

Araştırma Sorusu 1: Alışveriş merkezlerinin sosyal medya hesaplarında çift yönlü iletişim 

anlayışı görülmekte midir? 

Araştırma Sorusu 2: Alışveriş merkezlerinde sosyal medya hesapları takipçileri tarafından 

yapılan yorumlar olumlu mu yoksa olumsuz içeriğe sahiptir? 
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Araştırma Sorusu 3: Alışveriş merkezleri sosyal medya ortamlarındaki resmi hesapları 

üzerinden ne tür içerikler paylaşmaktadır? 

Araştırma Sorusu 4: Alışveriş merkezleri marka kimliği bağlamında ne tür paylaşımlar 

yapmaktadır? 

6. ARAŞTIRMA BULGULARI 

6.1. Facebook Bulguları 

Araştırma kapsamında incelenen beş alışveriş merkezinin Facebook hesaplarının aktif ve güncel 

bir şekilde yönetildiği söylenebilir. Alışveriş merkezleri tarafından yapılan paylaşımlara karşı sosyal 

medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği saptanmıştır.  

Tablo 1: Alışveriş Merkezlerinin Facebook Beğeni Sayıları 

Facebook Mavibahçe Forum 

Bornova 

Optimum Agora Point  

Bornova 

Beğeni Sayısı 321.959 103.836  50.365 37.600 83.495 

27.09.2018 tarihli verilere göre Facebook beğeni sayısı en yüksek olan alışveriş merkezi; 

Mavibahçe, Forum Bornova, Point Bornova, Optimum ve Agora olduğu görülmüştür. 
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Tablo 2: Alışveriş Merkezlerine İlişkin Genel Facebook Analizi 

Facebook Mavibahçe Forum 
Bornova 

Optimum Agora Point  

Bornova 

Sayfanın cevap verme oranı  Düşük Düşük  Düşük Düşük Yüksek 

Marka hakkında bilgi  0 0 0 0 1 

Marka adresi  1 1 1 1 1 

Marka telefonu  1 1 1 0 1 

Markanın kuruluş tarihi  1 1 1 1 1 

Diğer sosyal ağlara ve web 
sitesine link verme durumu  

1 1 1 1 1 

Kullanıcılara destek olanağı  0 0 0 0 0 

Facebook'a özel 
kampanyalar  

0 0 0 0 0 

Facebook'a özel yarışma vb 
uygulamalar  

0 0 0 0 0 

Reklam paylaşımı  1 1 1 1 1 

Video reklam paylaşımı  1 1 1 1 1 

Kutlama mesajları ve tebrik 
paylaşımı  

1 1 1 1 1 

Kampanya bilgisi verme  1 1 1 1  

Ürün & Görsel paylaşımı  1 1 1 1 1 

Kurumsal dergi paylaşımı  0 1 1 1 1 

Slogan 0 0 0 0 0 

Logo 1 1 1 1 1 

Tabloda görüldüğü üzere sayfanın cevap verme oranının en yüksek düzeyde Point Bornova’da 

olduğu diğerlerinde düşük düzeyde yanıt verme söz konusudur. Diğer taraftan tüm alışveriş 

merkezlerinin; marka markanın kuruluş tarihini, marka adresi, diğer sosyal ağlara ve web sitesine link 

verdiği görülmüştür. Alışveriş merkezlerinden sadece Point Bornova’nın Facebook profilinde marka 

hakkında bilgi vermiştir. Alışveriş merkezlerinin tümünün Facebook profilinde kurumsal logoya yer 

verilirken hiçbirinde kurumsal bir slogan görülmemiştir. 
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Tablo 3: Paylaşım, Takipçi Yorumu ve Yanıtlanma Sayıları 

      (1 Eylül-15 Eylül) 

Facebook Hesabı 

 Paylaşım Sayısı Takipçi Yorumları Yanıtlanan Takipçi 

Yorumları 

Mavibahçe 62 145 3 

Forum Bornova  9 13 2 

Optimum 25 4 - 

Agora 21 3 - 

Point Bornova 28 112 46 

 

Alışveriş merkezlerinin Facebook hesabına bakıldığında Mavibahçe ve Point Bornova’nın 

periyodik bir şekilde paylaşım yaptıkları söylenebilmektedir. Bunun yanında Mavibahçe ve Point 

Bornova’nın paylaşımlarına takipçiler tarafından diğer alışveriş merkezlerine kıyasla daha fazla ilgi 

gösterildiği yorumlardan anlaşılmaktadır. Optimum ve Agora alışveriş merkezleri takipçiler tarafından 

çok az ilgi gösterildiği görülmektedir. Takipçi yorumlarına karşılık olarak en fazla yanıtın Point 

Bornova alışveriş merkezi tarafından verildiği bunun aksine Agora ve Optimum tarafından hiçbir 

takipçi yorumuna cevap verilmediği görülmüştür. Point Bornova dışındaki alışveriş merkezlerinin 

Facebook hesaplarında çift yönlü iletişimden söz edilmesi mümkün değildir.  
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Tablo 4: Takipçi Yorumlarının Özelliklerine İlişkin Dağılım 

                                (1 Eylül-15 Eylül)  

                                  Facebook Hesabı  

 Olumlu 

Takipçi 

Yorumları 

Olumsuz 

Takipçi 

Yorumları 

Nötr Takipçi 

Yorumları 

Toplam  

Mavibahçe 46 - 99 145 

Forum Bornova  3 - 10 13 

Optimum 1 - 3 4 

Agora - - 3 3 

Point Bornova 50 1 61 112 

Sosyal medya hesaplarında takipçiler tarafından yapılan yorumlar marka algısı ve imajı 

açısından büyük önem taşımaktadır. İncelenen alışveriş merkezlerinin Facebook hesaplarında nötr 

yorumların olumsuz ve olumlu yorumlardan fazla olduğu görülmüştür. Toplam yorum sayılarına 

bakıldığında en fazla olumlu yorumun Point Bornova ve Mavibahçe için yapıldığı saptanmıştır.  Point 

Bornova dışında hiçbir alışveriş merkezine yönelik olumsuz yorum bulunmamıştır. Nötr yorumlarda 

yapılan etkinlikler ile ve yarışmalarla ilgili merak edilen sorular yoğun olarak görülmemiştir. Olumlu 

yorumlar; ise alışveriş ortamının ferahlığı, yapılan etkinliklere ilişkin beğeniler, tekrar yapılması için 

sunulan öneriler yer almaktadır. Diğer taraftan çoğunlukla yapılan etkinlik ve eğlence içeriklerinin 

altına yorum yapıldığı aksine ürün ve hizmet tanıtımları ile ilgili içeriklerin altına yorum yapılmadığı 

görülmüştür. 
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Tablo 5: Paylaşım İçerikleri 

 Mavibahçe Forum -

Bornova 

Optimum Agora Point 

Bornova 

Ürün ve Hizmet 

Tanıtımı 

15 1 15 12 11 

Bilgilendirme 1 - - 1 - 

Sosyal 

Sorumluluk 

5 - - - - 

Eğitim  1 5 -- 2 - 

Eğlence 20 - 1 1 8 

Promosyon 2 - 6 5 3 

Özel Gün 5 15 1 6 1 

Etkinlik 35 5 4 5 15 

Toplam 79 21 27 32 27 

İncelenen içeriklerde Mavibahçe ve Point Bornova’da yapılan etkinlikler ve eğlenceli 

organizasyonlar çoğunlukta görülmektedir. Bu bağlamda konser, festival, yarışma ve çekiliş 

etkinlikleri görülmektedir. Optimum ve Agora’nın Facebook hesabında ise ürün ve hizmet tanıtımın 

çoğunlukta olduğu görülmüştür. Mavibahçe dışındaki alışveriş merkezlerinde sosyal sorumluluk 

kapsamında içerik paylaşımının yapılmadığı görülmüştür. 

6.2. Instagram Bulguları 

Araştırma kapsamında yer alan alışveriş merkezlerinin Instagram hesaplarının aktif ve güncel 

tutulduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda Alışveriş merkezlerinin Instagram hesaplarına ilişkin takipçi 

sayıları ve 1 Eylül-15 Eylül tarihlerindeki gönderi sayıları yer almaktadır: 
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Tablo 6: Alışveriş Merkezlerinin Instagram’daki Takipçi ve Gönderi Sayısı 

Instagram Mavibahçe Forum 
Bornova 

Optimum Agora Point  

Bornova 

Takipçi sayısı 56349 24449 26606 18783 30366 

Gönderi Sayısı 59 9 20 13 29 

Tablo 6’da görüldüğü üzere en fazla takipçi sayısı sırasıyla Mavibahçe, Point Bornova, 

Optimum, Forum Bornova ve Agora olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 15 günlük zaman 

diliminde takipçi sayısında olduğu gibi en fazla gönderi sayısının Mavibahçe’de sonrasında ise 

sırasıyla Point Bornova, Optimum, Agora ve Forum Bornova’da olduğu saptanmıştır. 

Tablo 7: Alışveriş Merkezlerine İlişkin Genel Instagram Analizi 

Instagram Mavibahçe Forum 

Bornova 

Optimum Agora Point  

Gönderi sayısı  2832 1176 921 1376 1772 

Takipçi sayısı  56349 24449 26606 18783 30366 

Takip edilen sayısı  208 189 8 29 128 

Instagrama’a özel 

kampanyalar  

0 0 0 0 0 

Reklam paylaşımı  1 1 1 1 1 

Ürün & Görsel 

paylaşımı  

1 1 1 1 1 

Video reklam 

paylaşımı  

1 1 1 1 1 

Kutlama mesajları 

ve tebrik paylaşımı  

1 1 1 1 1 

Kurumsal haber 

paylaşımı 

1 1 1 1 1 

Kurumsal fotoğraf 

paylaşımı 

0 0 1 0 1 

Diğer sosyal 

ağlara ve web 

sitesine link verme 

durumu 

0 0 0 0 0 

Slogan 0 0 0 0 0 

Logo/Amblem 1 1 1 1 1 
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Instagram sayfasında en fazla gönderi ve takipçi sayısının Mavibahçe’de en az takipçi sayısının 

Agora, en az gönderi ise Optimum alışveriş merkezlerinde olduğu görülmüştür. Takip edilen sayısında 

da benzer şekilde en fazla Mavibahçe tarafından takip edildiği saptanmıştır. Tüm alışveriş 

merkezlerinde ürün görseline ve alışveriş merkezleri logosuna yer verilmiştir. Fakat slogan 

paylaşımına ve diğer sosyal ağlara ve web sitesine hiçbir alışveriş merkezi tarafında yer verilmediği 

görülmüştür. Diğer taraftan Alışveriş merkezlerinin Instagram sayfalarının hepsinde kutlama mesajları 

ve kurumsal haber paylaşımlarına yer verildiği tespit edilmiştir. 

Tablo 8: Takipçi Yorumlarına İlişkin Dağılım 

 

Yukarıdaki tabloda alışveriş merkezleri tarafından yapılan paylaşımlara takipçiler 

tarafından ilgi gösterdikleri görülmüştür. Bu bağlamda Mavibahçe ve Point Bornova’nın 

Instagram paylaşım sayısına göre ne fazla takipçi yorumu almıştır. Bu yorumlara karşılık olarak 

tüm alışveriş merkezlerinin düşük sayılarda cevap verdiği görülmüştür. Point Bornova’nın 

nispeten daha iyi düzeyde cevaplanma oranına sahip olduğu söylenebilir. Takipçilerin 

yorumlarına bakıldığında en fazla olumlu yorumun Mavibahçe’ye, en fazla olumsuz yorum ve 

nötr yorum ise Optimum’a, yapıldığı görülmüştür. Alışveriş merkezlerinin Instagram hesabında 

olumsuz yorumların toplam yorum dağılımı içinde çok az oranda olması alışveriş merkezlerinin 

imajları açısından olumlu olduğu söylenebilir. 

  

       (1 Eylül-15 Eylül)  

 Instagram Hesabı  

 Takipçi 

Yorumları 

Yanıtlanan 

Takipçi 

Yorumları 

Olumlu 

Takipçi 

Yorumları 

Olumsuz 

Takipçi 

Yorumları 

Nötr Takipçi 

Yorumları 

Mavibahçe 149 7 120  - 29  

Forum Bornova 35 4 13  5  17  

Optimum 77 4 19  9  50  

Agora 53 3 3  1  49  

Point Bornova 192 30 85 1  106  
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Tablo 9: Hashtag ve Mention Kullanımına İlişkin Dağılım 

 Hashtag (#) 

Kullanımı 

Hashtaglerde Marka 

İsmi Kullanımı 

Mention(@) 

Kullanımı 

Mavibahçe 509 56 24 

Forum Bornova 32 5 1 

Optimum 23 17 10 

Agora 27 27 1 

Point 127 32 8 

Alışveriş merkezlerinin Instagram gönderilerinde Hashtag ve Mention kullanıldığı görülmüştür. 

Bu gönderilerde en fazla hashtag’in Mavibahçe ve Point Bornova’nın olduğu görülmüştür. Benzer 

şekilde en fazla alışveriş merkezlerinin isminin kullanılarak Hashtag sayısının Mavibahçe ve Point 

Bornova alışveriş merkezlerine ait olduğu saptanmıştır. 

Tablo 10: Gönderi İçerikleri 

 Mavibahçe Forum -

Bornova 

Optimum Agora Point 

Bornova 

Hizmet - - - - - 

Tanıtım 10   - 5  4   7  

Bilgilendirme 2     - 2  1  1  

Eğitim  4      - 1  - 

Eğlence 16   3   2 3  12  

Sosyal 

Sorumluluk 

1     - - - - 

Özel Gün 3    1   1   1  1  

Etkinlik 24   3   6   5  14  

Diğer 7     2   5   2  4  

Toplam 67 9 21 17 38 

Tablo 10’da görüldüğü üzere en fazla etkinlik içerik türü ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. 

Bu bağlamda en fazla etkinlik paylaşımını Point Bornova ve Mavibahçe tarafından yapıldığı 
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görülmüştür. Sosyal sorumluluk ve hizmet içerik türünde en az paylaşımın yapıldığı içerik 

türüdür. Alışveriş merkezlerin tümünde özel gün paylaşımına yer verilmiştir. 

Tablo 11: Görsellerin Altında Kullanılan Metnin Dil Özelliklerine İlişkin Dağılım 

 Mavibahçe  Forum -

Bornova 

Optimum Agora Point  

Açıklama  21 1 3 3 1 

Tavsiye  - 1 1 2 - 

Söyleşi  3 2 - - 1 

Soru-cevap  6 - 1 - - 

Yönlendirme  1 1 1 1 3 

Tanıtım  22 3 6 5 13 

Bilgilendirme  30 6 8 6 12 

Teşekkür  1 - 1 - 2 

Alışveriş merkezlerinin görsel gönderilerin altında yer alan dil özelliklerine bakıldığında en 

fazla tanıtım ve bilgilendirme metinlerine yer verildiği görülmüştür. En fazla açıklama ve soru-cevap 

metinlerinin Mavibahçe’de yer verildiği saptanmıştır. Forum Bornova, Agora ve Point Bornova’nın 

takipçilerin paylaşım sürecinde dâhil edebileceği soru-cevap paylaşımlarına yer vermediği 

görülmüştür. Bu alışveriş merkezleri açısından soru-cevap metinlerine yer verilmemesi olumsuz bir 

durum olarak görülebilmektedir. 

7. SONUÇ 

Dijitalleşmenin neticesinde ortaya çıkan sosyal medya, markalara pazarlama stratejileri ve 

politikaları bakımından çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Esnek zaman, düşük maliyet yaratıcılık ve 

interaktif iletişim gibi imkânlar sunan sosyal medya, markaların tüketicilere ulaşmasında ve onların 

markaya bağlı bir tüketici olmasında önemli rol oynamaktadır. Markaların tüketicileri, tüketicilerin de 

markayı tanıyabildiği bu ortamda, markaların ilk başta tutarlı bir marka kimliği oluşturması ve 

tüketicilerle bu kimliğe bağlı olarak ilişkiler kurması büyük önem taşımaktadır. 

Markaların hedef kitleleri ile iletişime geçebildiği ve onların zihninde güçlü imaj yaratabildiği 

bir mecra olan sosyal medya, alışveriş merkezleri için de büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde her 

geçen gün sayıları artan alışveriş merkezleri, oluşan rekabet ortamında farklılaşabilmek için sosyal 

medya ortamında takipçileri ile iyi ilişkiler geliştirmek ve onları alışveriş merkezine çekmek ve onları 

sadık bir müşteri halinde getirmek için önemli yatırımlar yapmaktadır. Buradan hareketle Mavibahçe, 
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Forum Bornova, Optimum, Agora ve Point Bornova alışveriş merkezlerinin Facebook ve Twitter 

hesapları incelenmiştir. 

Yapılan araştırmada sosyal medya alışveriş merkezlerinin paylaşımlarına takipçiler tarafından 

ilgi gösterildiği yapılan takipçi yorumlarından anlaşılmaktadır. Alışveriş merkezlerinin yaptıkları 

paylaşımlarda olumsuz yorumların az olduğu görülmüştür. Bu bağlamda olumsuz yorumların azlığı 

marka imajını olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. Bunun yanında Mavibahçe ve Point Bornova 

alışveriş merkezlerine hem Facebook hem de Instagram’da diğerlerine kıyasla daha fazla yorum 

yapılmıştır. Bu iki alışveriş merkezine takipçiler tarafından daha fazla ilgi gösterildiği görülmüştür. 

Takipçiler tarafından yapılan yorumlara Point Bornova dışında yüksek düzeyde cevap verilmediği 

gözlenmiştir. Bu bağlamda takipçilerin yorumlarının yanıtlanmaması diyalogsal iletişim ortamının 

olmadığını göstermiştir. 

Alışveriş merkezlerinin sosyal medya hesaplarında incelenen diğer bir konu da, paylaşılan 

içeriklerin özellikleridir. Özellikle etkinlik ve eğlence içerikli paylaşımların, yoğunlukta olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda alışveriş merkezlerin ürün ve hizmet tanıtım içeriklerini yoğun bir şekilde 

paylaşmayarak birçok markanın yaptığı hataya düşmemesi alışveriş merkezlerinin sosyal medyayı 

geleneksel medya ortamından ayrı değerlendirdiklerini göstermiştir. Alışveriş merkezlerinin sosyal 

medyada etkinliğe ve eğlence içeriklerine yer vermeleri takipçilerin daha fazla ilgi göstermelerinde 

önemli rol oynamıştır. Alışveriş merkezlerinin eğlence ve etkinliklerin yanında sosyal sorumluluk 

etkinliklerine de yer vermesi marka imajlarına olumlu yönde katkı sağlayabilir. 
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ÖZET 

Genel olarak artan rekabet koşulları, işletmelerin hizmet ve ürünleriyle ilgili olarak işlerin 

hepsini tek başlarına yapma imkânını azaltmakta ve onları farklı uygulamalara yöneltmektedir. Bu 

uygulamalardan biri de günümüzde büyük işletmeler tarafından sıkça uygulanan dış kaynak 

kullanımıdır. Bu anlayışa paralel bir şekilde, kamu hastanelerinde de dış kaynak kullanımı birçok 

hizmet türünün yanısıra özellikle yüksek teknoloji kullanımı gerektiren hizmet birimlerinde de son 

dönemlerde hızla yaygınlaşmıştır. Elbetteki hizmet etkinliği ve verimliliğini artırma çabası bu 

gelişmede temel etken olmuştur. Öte yandan bu hizmetlerin kârlılığı sıklıkla sorgulanmakta ve 

hizmette önceliğin ne olması gerektiği sorusu sıkça gündeme gelmektedir. Ayrıca hastane 

yöneticilerinin çoğunun tıp doktoru olmaları dolayısıyla mali ve idari konuların sadece müfettişler 

tarafından değil gerektiğinde ilgili akademik personelden faydalanma yoluyla denetlenmesi konusu da 

önem taşımaktadır. Tekniğine göre nitel olan bu çalışmada dış kaynak kullanımına yönelik veriler 

kamu hastanesi yöneticileriyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla toplanmış ve içerik 

analizi uygulanmıştır. Çalışmada dört farklı hastanede toplam sekiz mülakat gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Hastaneleri, Dış Kaynak Kullanımı, Etkinlik, Verimlilik. 

A STUDY ON OUTSOURCING IN PUBLIC HOSPITALS 

ABSTRACT 

The rising competition, in general, restrains the businesses and organizations to fulfill all the 

activities regarding their products and services. Therefore, they turn towards different managerial 

practices. One of those practices applied by the sizeable organizations is the outsourcing. Likewise, 

outsourcing has become quite common especially in the service units of public hospitals requiring 

high-tech applications and materials along with many other service types. Indisputably, concerns 

regarding efficiency and efficacy are behind this development. On the other hand, the cost-

effectiveness of the said services is often questioned, and the issue of priority in service provision 

comes to the agenda.  Besides, as the hospital managers are all the doctor of medicine, it is also 

important to benefit from the Academics along with supervisors in the inspection financial and 

managerial issues. This study is a qualitative study, and the data were gathered through interviews 

with public hospital managers and content-analyzed. In the study, a total of eight interviews in four 

different hospitals were conducted.  

Keywords: Public hospitals, Outsourcing, Efficiency, Efficacy. 
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 GİRİŞ 

Kamu hastaneleriyle özel hastanelerin kurumsal itibarları; hastane imkanları, doktorlar, modern 

teknoloji/ekipman, tıbbi bakımın kalitesi, müşteri hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, hastane süreçleri, 

yemekler, bina dış görümü ve iç dekorasyon, finansal performans, toplumsal projeler, tedavi 

maliyetleri, reklam ve tanıtım ve yönetim boyutları nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu sebeple, 

özel hastanelerin kurumsal imajlarıyla kurumsal itibarları, kamu hastanelerininkinden daha yüksek 

algılanmaktadır (Çınaroğlu ve Şahin, 2013).  

Öte yandan, kamu hastaneleri bu konulardaki eksikliklerini giderebilmek için çaba 

göstermektedirler. Bu bağlamda, özel işletmelerin ve yerel yönetimlerin sıklıkla başvurduğu dış 

kaynak kullanımı (outsourcing) kamu hastanelerinde de giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Son 

dönemde daha sıklıkla vurgulanan, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği sağlama düşüncesi 

çerçevesinde, kamu hastanelerinde de hizmet kalitesini artırmak için gerekli olan bilgisayarlı ve 

elektronik tıbbi cihazların temini bu uygulama çerçevesinde farklı firmalardan sağlanmaktadır.  

Ancak, yüksek bedelli bu cihazların seçiminin sadece doktorların kendi beceri ve deneyimlerine 

bırakılması ya da doğru şekilde kullanılamaması beklenen faydanın sağlanmasını önlemekte ve 

kuruma mali zorluklar getirebilmektedir. Örneğin, satın alma aşamasında cihazın ömrünün ve toplam 

kullanım süresi boyunca ortaya çıkaracağı ürün sayısının yani tıbbi cihazlarla yapılan toplam tarama 

ve tetkik sayısının belirlenmesi şarttır. Fakat, daha önceki çalışmalar cihazların teknik belgelerinde bu 

tür hesaplamaların olmadığını ortaya koymaktadır (Yalçın vd., 2011: 90). 

Artan maliyetler günümüzde bütün sağlık hizmeti sistemlerinin en önemli sorunu olmuştur 

(Akyürek, 2013). Hastanelerin karşılaştıkları mali güçlüklerle ilgili olarak üniversite hastaneleri 

üzerine yapılan bir çalışma, hastanelerin mali yapısının son dört yılda pek olumlu yapıya 

kavuşmadığını, 2012-2015 yılları arasında borçlarının iki katına çıktığını ve finansal 

sürdürülebilirliklerinin her yıl kötüleştiğini ortaya koymuştur (Yiğit ve Yiğit, 2016). Dış kaynak 

kullanımı uygulamalarında doğru yaklaşımları belirlemek kamu hastanelerinde etkinlik ve verimliliği, 

dolayısıyla finansal sürdürebilirliği arttıran bir unsurdur. Bu durum araştırmanın önemini 

yansıtmaktadır.  

Araştırmanın sınırlılıklarına gelince, belli büyüklükteki kamu hastanelerinde 

gerçekleştirilmesinden dolayı, çalışmanın sonuçlarını özel hastaneler ve daha küçük ölçekli 

hastanelere genelleştirmek konusunda ihtiyatlı olunmalıdır. 

Bu çalışmada, dış kaynak kullanımı (outsourcing) çerçevesinde radyasyon onkoloji, spiral 

tomografi ve MR hizmetlerine yönelik cihazların kullanıldığı dört kamu hastanesinde yöneticilerin dış 

kaynak kullanımına ilişkin görüşleri araştırılarak, uygulamadan yöneticilerin beklentileri ve pratikte 

yaşanan sorunlar incelenmiştir. Bu çerçevede, Trabzon da faaliyet gösteren dört kamu hastanesinde: a) 
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Dış kaynak kullanımı hizmetlerinin durum tespiti; b) yöneticilerin uygulamadan memnuniyet 

düzeylerinin tespiti, ve varsa; c) karşılaşılan zorlukların incelemesi yapılmıştır.  

1. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) VE KAMU HASTANELERİ  

Dış kaynak kullanımını ürün ya da hizmetlerin örgüt dışı kaynaklardan temin edilmesi olarak 

tanımlamak mümkündür. Dış kaynak kullanımı (outsourcing) bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 

1990’lı yıllardan sonra yaygınlaşmıştır (Gözüküçük ve Çelik, 2012). Outsourcing terimi ilk olarak 

Wisconsin şirketinin, Omni Resource şirketine tesis yönetimini devretmesi ile kullanılmıştır. Ardından 

1989 yılında, Eastman Kodak, IBM şirketine veri merkez işlemlerini devretmesiyle kavram literatüre 

yerleşmiştir. Türkiye’de ise bu tür uygulamaların en eski ve yaygın örneği taşeronluktur. Çok az 

işletme, günümüzde taşımacılık ve yemek pişirme hizmetlerini kendi yapmaktadır (Yalçın vd., 2011). 

Dış kaynak kullanımının işletme açısından en önemli tercih nedeni işletmenin maliyetlerini 

düşürme isteği olmakla birlikte, kendi öz yeteneklerine odaklanma isteği de kuşkusuz bir diğer 

unsurdur. Yeni ürün geliştirme, tasarım, imalat, dağıtım, pazarlama ve tanıtım gibi fonksiyonların dış 

kaynak kullanımına tabi tutulmasıyla, bu konularda işletme yeni teknolojilere ulaşabilir. Dış kaynak 

kullanımının işletmeler için getirdiği bazı faydalar şunlardır:   

• İşletmelere üretim ve kapasite planlamasında esneklik sağlar. 

• Yöneticilere ek zaman kazandırarak yatırım ve yönetim konularında odaklanmalarında 

yardımcı olur.  

• Başarılı olmayan, katma değeri düşük fonksiyon ve faaliyetlerin elenmesi suretiyle maliyet 

tasarrufu meydana getirir.  

• İşletmenin temel yetenek alanlarını keşfetmesini ve bu yetenekleri geliştirmesini sağlar. 

• İşletmelerin müşteri ihtiyaçlarına daha az maliyetle cevap verme kabiliyetlerini geliştirmeyi 

sağlar.  

• Pazarda belirsizliklerin yol açtığı riskleri azaltır ve ek maliyetlere katlanmaksızın hızlı 

büyümenin yolunu açar. 

• Değişik teknolojilere, kapasitelere, tecrübelere ve bilgiye ulaşma fırsatı tanır. 

• İşletmelere kendi öz yeteneklerini daha etkin kullanabilecekleri yeni teknolojileri sağlama ve 

yeni bilgilere ulaşmada yardımcı olur (Koçel, 2010 akt. Yalçın vd., 2011). 

Hastanelerde dış kaynak kullanımı konusundaki literatür temizlik, güvenlik, bina bakımı gibi 

“klinik olmayan destek hizmetleri” ve radyoloji, labaratuvar hizmetleri gibi “klinik destek hizmetleri”; 

ve litotripsi gibi “uzmanlık gerektiren klinik hizmetleri” olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yapılan 
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çalışmaların önemli bir kısmı ise klinik olmayan destek hizmetleri üzerinedir (Gerstlberger & 

Schneider, 2013). 

Sağlık Bakanlığının 2003 tarihli 70 no’lu genelgesinin (g) maddesinde belirtilen; “Hizmet satın 

alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen 

düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” hükmüne istinaden hastaneler verdikleri 

hizmetlerde dış kaynak uygulamasına başvurmaya başlamışlardır (Gözüküçük ve Çelik, 2012: 20). 

Klinik hizmetlerde, farklı klinik destek hizmetleri kapsamında farklı dış kaynak uygulamaları da 

mevcuttur. Örneğin, Kayseri’de faaliyet gösteren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2008 

yılından itibaren dış kaynak kullanımı firması ile çalışma stratejisini değiştirmiş ve hasta başı 

maliyetlendirme yerine aylık kiralama yöntemini tercih etmiştir (Yalçın vd., 2011). 

Öte yandan, hem kendi kaynaklarıyla hem de dış kaynak kullanarak elde ettiği iki MR cihazı 

bulunduran bir devlet hastanesinde MR çekimi hizmetinin hastanenin kendisinin gerçekleştirmesiyle, 

bu hizmeti dış kaynaktan sağlamasının maliyet minimizasyonu açısından karşılaştırmasının yapıldığı 

bir çalışmada, söz konusu hastanenin dış kaynak kullanımıyla daha fazla kazanç sağlayacağı sonucuna 

varılmıştır (Çınaroğlu ve Şahin, 2013). 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma bir örnek olay çalışmasıdır ve dolayısıyla tekniğine göre nitel bir çalışmadır. 

Yönetimle ilgili araştırmalar, genelde dinamik ve değişken bir çevrede faaliyet gösteren karmaşık 

(complex) örgütler üzerinde yapılmaktadır. Bu durum, geçerlilik ve genelleştirme konusuna özel 

vurgu yapan klasik positivist yaklaşımın bu tür araştırmalarda uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu 

zorluktan dolayı, genelde örgütsel yönetimle ilgili çalışmaların önemli bir kısmı tümevarımsal vaka 

çalışması (inductive case study) yaklaşımını tercih etmektedir. Bu tür vaka çalışmaları, araştırmanın 

veri toplama kısmında yer alan birçok yöneticinin incelenen konuya yönelik zengin ve farklı bakış 

açısını ortaya koyması açısından önemlidir. Positivist yaklaşımlardan farklı olarak, vaka çalışmaları 

daha çok yorumlayıcı (interpretative) ve tümevarımsal (inductive) çalışmalardır. Dolayısıyla toplanan 

nicel veriler, hikayeler ve kısa anlatılarla geliştirilir (McIvor vd., 2002: 177).  

Çalışma tekniğine göre nitel bir çalışma olması dolayısıyla, buna uygun olarak olasılığa dayalı 

olmayan örneklem yöntemlerinden amaçlı örneklem (purposive sampling) yöntemlerinden olan ölçüt 

örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.  

Ölçüt örnekleme yönteminde, araştırma sınırları içerisinde önceden belirlenmiş bir dizi kıstasa 

uyan durumlar çalışılmaktadır. Burada, kıstaslar araştırmacı tarafından oluşturulabilmektedir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013). Araştırmanın yapılacağı hastanelerin seçiminde, hastanelerin büyüklükleri ve kamu 

hastaneleri olmaları gözönüne alınmıştır. Ayrıca, hastanelerin ileri teknoloji tıbbi cihazları dış kaynak 

kullanımıyla elde etmiş hastaneler olmaları dikkate alınmıştır. Bu bağlamda araştırma MR, sipiral 
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tomografi yada radyasyon onkolojisi hizmetlerinde dış kaynak kullanan hastanelerde 

gerçekleştirilmiştir.  Çalışma bu özelliklere uyan ve Trabzon ilinde faaliyet gösteren devlet hastanaleri 

arasında 200 yatak kapasitesi üzerindeki beş hastanenin dördünde-Haçkalıbaba, Fatih, Ahi Evren, 

Kanuni-gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmada veriler sözkonusu dört farklı devlet hastanesinde yönetici pozisyonunda görev 

yapan toplam sekiz katılımcıyla yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla elde edilmiştir. 

Mülakat yapılan yöneticiler, konuyla ilgili en yetkin konumda olmaları beklenmesinden dolayı, 

başhekim, başhekim yardımcısı yada idari ve mali işler müdürleri olarak belirlenmiştir.    

Çalışmadaki dört hastanenin organizasyon şemaları birbirine benzemektedir. Çalışmada 

incelenen hastanelerden Fatih devlet hastanesinin organizasyon şeması tablo 1’de görülmektedir. 

Mülakatlar, hastanelerde görüşülen yöneticinin çalışma ofisinde 20-30 dakika uzunluğunda 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler görüşülen yöneticilerin izniyle kayda alınmıştır.  

Verilerin analizinde içerik analizi (Content analysis) uygulanmış ve doğrudan alıntılara yer 

verilmiştir. Geçerlik ve güvenilirlik için çalışmanın sonuçları, iki katılımcıyla paylaşılarak görüşleri 

alınmıştır.  
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Tablo 1. Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: Fatih Devlet Hastanesi, 2018. 

Hernekadar görüşülen yöneticiler, çalışmada isimlerinin zikredilmesi konusunda olumsuz tavır 

takınmasa da, araştırma etiği çerçevesinde bu çalışmada katılımcılar, katılımcı 1,2,3… şeklinde 

sunulacaktır.    

Yapılan mülakatlarda katılımcıların özellikle şu konulardaki düşüncelerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır:  

 Dış kaynak kullanımının hastane açısından faydaları;  

 Dış kaynak kullanımında varsa karşılaşılan sorunlar; ve  

 Dış kaynak kullanımında kullanılan yöntem ve denetim.  

Yöneticilerle yapılan mülakatlar aynı zamanda hastanedeki örgüt kültürü, yönetim süreçleri ve 

hastane ile hastalar arasında şeffaflığın sağlanmasına yönelik konularda kamu hastanesi yöneticilerinin 

yaklaşımlarını da ortaya koymayı hedeflemiştir. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 2'de çalışmaya katılan hastane yöneticilerinin görevleri ve cinsiyetleri gösterilmiştir. 

Tablo 3’te ise hastanede dış kaynak kullanımından yöneticilerin memnuniyeti ve denetimi hakkındaki 

düşünceleri görülmektedir 

Tablo 2. Araştırmanın Katılımcıları  

Katılımcılar Görev Cinsiyet 

K1 Başhekim Erkek 

K2 Başhekim yrd. Erkek 

K3 Başhekim yrd. Erkek 

K4 Başhekim yrd. Erkek 

K5 Başhekim Erkek 

K6 Başhekim Erkek 

K7 İdari ve Mali Hizmetler Müd. Erkek 

K8 Başhekim Yrd. Bayan 
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Tablo 3.  Dış kaynak kullanımından Yöneticilerin memnuniyeti ve Denetim Hakkında 

Düşünceleri 

  klinik olmayan 

destek 

hizmetlerinden 

memnuniyet 

İleri teknoloji 

klinik 

hizmetlerinden 

memnuniyet 

Dış Kaynak 

Kullanımında 

Kullanıcının 

görüşünün alınması 

Dış Kaynak denetiminde 

en önemli konu 

K1 + + Gerekli  Teknik Şartname 

K2 + + Gerekli  Teknik Şartname 

K3 + + Gerekli  Teknik Şartname 

K4 + +  Gerekli Komisyon oluşturulması 

K5 + +  Gerekli Teknik Şartname 

K6 - -  Gerekli  Teknik Şartname 

K7 + - Gerekli Komisyon oluşturulması 

K8 - -  Gerekli  Yerinde Denetleme 

 

Hangi hizmetlerde dış kaynak kullandıklarına ve bu konuda son dönemde yaşanan değişikliklere 

dair katılımcı 4 (K4)’ün söyledikleri ve altını çizdikleri hususlar şu şekildedir: 

• Şimdi kabaca son 1 Nisan itibariyle taşeron dediğimiz dışarıdan hizmet aldığımız personelin 

de büyük bir kısmı kadroya geçti. Onlarla beraber bizim toplam çalışan sayımız 748 oldu. 

Hizmet alımı olarak devam ettiğimiz sektörler diyelim, "yemek hizmet alımı", "görüntüleme 

hizmet alımı". Daha önce sekreterlik, teknik birim ve klinik destek elemanları dediğimiz bir 

havuzu da dışarıdan hizmet alımı şeklinde alıyorduk. Şu anda hemen hemen neredeyse 

dışarıdan hizmet alımı minimalize oldu… Onun haricinde yemek hizmet alımı yapıyoruz ve 

görüntüleme dediğimiz emar ve tomografi hizmet alımı yapıyoruz. Kabaca böyle. 

Tablo 3’te görüldüğü üzere altı yönetici klinik olmayan destek hizmetlerinde, beş yönetici ise  ileri 

teknoloji klinik hizmetlerinde dış kaynak kullanımından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Her iki 

dış kaynak kullanımından memnun olan bir katılımcı (K3) görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir:   

• Dış kaynak kullanılan hizmetlerimiz var. Yemek, ki işçi alımıyla beraber dışarıdan 28 kişi 

çalışıyor. Biyokimya, MR ve tomografi görüntüsü, bilgi işlem sistemi, çamaşır, ulaşım ve 

diyaliz hizmetleri ve bir tane daha hizmet aracı var bunlar dışarıdan temin ediliyor. Tabi daha 
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2 Nisan’a kadar da teknik işlem, sekreterlik, temizlik, güvenlik bunlar da dış hizmetlerdi. 2 

Nisan’dan itibaren bunlar da kadroya geçerek ayrılmış oldular. Yani şu ana kadar aldığımız 

bütün hizmetlerin özellikle teknik şartnamesini kendimiz oluşturduğumuz için aslında 

hepsinden genel olarak memnunuz. Ama sonuçta bu bir devlet politikası yani biz hastane 

olarak böyle bir çalışma yaparak bu daha iyidir yada kârlıdır veya bu daha kötüdür şeklinde 

bir çalışma yapmadık. Ama aldığımız hizmetlerden özellikle teknik şartnamesini biz 

hazırladığımız için herhangi bir genel sorun yaşamıyoruz, özelde ufak tefek sorunlar dışında 

sorunumuz yok.  

Yine her iki dış kaynak kullanımından memnun olan K5’in hangi hizmetin dış kaynak 

kullanımının daha verimli ve faydalı olduğuna dair görüşleri ise şu şekildedir:  

• En çok hizmet alımı MR ve Tomografidir. Bunların dış kaynak alımı daha fazladır. Çünkü MR 

ve Tomografi’nin maliyeti çok yüksek olup cihazların bakımı da yüksek fiyatlara denk 

gelmektedir. Bu durumu değerlendirecek uzman hekimin de yeterliliği, azlığı, hastanelerde 

yeterli oranda olmayışı hizmet alımı ile bir merkezden bunu almak daha mantıklı, kolay ve 

faydalı olmaktadır. 

Katılımcı 1’in dış kaynak kullanılan hizmetlerin denetleme yöntemi varmıdır? Sorusuna verdiği 

yanıt şu şekildedir:  

• Tabi ki yani denetleme taa işi dışarıdan şartname oluşturulurken başlamış oluyor. Aslında 

hangi hizmetlerin ne şartlarda ne kadar sürede nasıl alacağımız o şartnameye göre belirlenir, 

ihale yapılır, bu kurallara göre zaten her ay sonunda hakediş hesaplanıyor. Onunla ilgili 

komisyon var; o komisyon işin yapılıp yapılmadığını tespit ediyor. Ona göre bir nevi 

denetleme sayılır zaten iş yapılırken de denetleme yapılıyor. Aksaklık varsa tutanakla tespit 

ediliyor. İlgili teknik şartname çerçevesinde çözümler üretiliyor; o şekilde bir denetlememiz 

var. Zaten biz yönetim olarak devamlı takip ediyoruz.  

Katılımcı 2’nin aynı soruya verdiği cevapta da teknik şartname konusunun ön plana çıktığı 

görülmektedir:  

• Her hizmetin alımı ile ilgili şartnamesi var. İhaleye çıkıldığı zaman bu şartnamede hangi 

kriterlerin olduğu olacağı, nasıl kabul edileceği ne vasıfta olması gerektiğine yönelik ibareler 

var. Her ay şartnamenin ödemesi yapılırken bunların uygun olup olmadığına dair muayene 

komisyonu var bunlar üzerinden değerlendiriliyor. Birde bilgi işlemin ihalesi dışarıdan 

yapılıyor her ay yapılan bu denetimde bunlarla ilgili bir şikayet varsa onlar değerlendirilip 

şartnameye uygun olup olmadığına göre ihale koşullarına göre muayene komisyonunca 

bakılıyor. 
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Dış kaynak kullanımında kullanıcının görüşünün alınmasının gerekli olduğunu düşünen Katılımcı 

4’ün, dış kaynak temin yöntemine dair söyledikleri şu şekildedir: 

• Şöyle oluyor. Şimdi bizim bakanlığın bize belirlediği roller var. Şimdi Akçaabat Devlet 

Hastanesinin rolü neredeyse iyi bir devlet hastanesinin rolü olduğu için bize emarlarda 

görüntüleme ve kesitsel olarak en iyisini şartnameye yazıyorsunuz. Bunlar da telefon gibi, alt 

segmentten başlayıp en üst segmente kadar çeşitli elektronik cihazlar var. Şimdi bunu doktor 

belirliyor şartnameye yazıyoruz. Örnek veriyorum diyoruz ki benim kendi branşım olmadığı 

için şu kadar kesitsel, kesit alacak böyle bir görüntü kalitesinde olacak gibi şartname 

yazıyorsunuz. Bazen 2 firmanın girdiği oluyor bazen 3 firma bazen 5 firmanın girdiği. Bunlar 

da dünyaca bilinen firmalar. Bunlar ihaleye girerler çekim bazlı fiyat verirler. Örnek işte bir 

emar çekimine 1 lira. Biz hiçbir şeye karışmayız. Ne cihaza karışırız. ne bakımına karışırız, ne 

okunmasına karışırız, ne çekimine karışırız. 3 gün içinde raporlaması gerekli, acilleri de 

hemen raporlamak zorunda. acil koyduğunuz anda 24 saat doktor çalıştırıyor sistemde. 

Okuyorlar filmleri ve bize geliyorlar. Şartnamesi tamamen hekimlerin, bizim kendi 

hekimlerimizin radyologların oluşturduğu şekilde. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışma çerçevesinde öncelikle söylenmesi gereken, özellikle klinik hizmetlerde maddi 

boyutunun büyük olması sebebiyle hastanelerce kolayca satın alma imkanı olmayan ileri teknoloji 

cihazların dış kaynak kullanımı yöntemiyle hastaların hizmetine sunulmasının “Sosyal Devlet” ilkesi 

ile uyumlu olduğudur.  Çünkü, kamu hizmetlerinde ve sağlık hizmetlerinde sosyal faydanın kârlılıktan 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmada öne çıkan ve dış kaynak kullanımına yönelik olarak kamu hastanelerini etkileyen bir 

diğer konu ise Nisan 2018 tarihli “Taşeron Yasası” olmuştur. Buna göre, klinik olmayan destek 

hizmetlerinde çalışanların Nisan 2018 itibariyle kadroya geçmeleri konusunda bazı hastane 

yöneticileri olumsuz noktaların altını çizmişlerdir. İlgili yasa hernekadar çalışanların haklarında 

iyileştirmeler getirse de, bu çalışmanın konusu olan dış kaynak kullanımının ruhuna ters bir uygulama 

olmuştur. İlgili yasayla birlikte hastane yönetimleri, ana faaliyet konusuna odaklanma konusunda daha 

fazla zorluk yaşamaya başlamışlardır.  Yasayla birlikte temizlik, güvenlik işçileri ve sekreterler de 

kadrolu olmuşlar, ve örneğin çalışmada incelenen Haçkalıbaba devlet hastanesinde sadece yemek, Mr 

ve tomografi dış kaynak kullanımına konu olarak kalmıştır. 

Bir diğer konuda denetleme konusudur. Burada hastane yöneticilerinin, sorun yaşanıldığında 

alanlarda özellikle yönetim bilimlerinden akademisyenlerden yararlanması kamu hastanelerine fayda 

sağlayabilir.  
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Son olarak, bu çalışma daha önce de belirtildiği üzere nitel bir araştırmadır. Benzer konuda 

araştırma yapacak araştırmacılar, araştırma sonuçlarını genelleştirme amacını taşıyorlarsa karma 

yöntem (mixed method) tercihinde bulunabilirler.   
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KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI: HER YOL KÜRESELLEŞMEYE 

ÇIKAR 

Cemil ERTUĞRUL 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 

BÖLÜMÜ'NDEN EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ, İZMİR 

ÖZET 

Tekelci/oligopolistik küreselleşme kaynak kullanımında etkinliği sağlayamadığından  ve gelir 

dağılımında eşitsizliklere neden olduğundan ciddi ekonomik ve toplumsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Küreselleşme sürecinin bu sorunlu durumunu gören bir kesim bu duruma karşı çıkmaktadır. Ancak 

böyle sorunlu bir küreselleşme uluslararası kuruluşlar, özelikle Dünya Ticaret Örgütü katkısıyla 

gerçekleşmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler de bu süreci hızlandırıcı bir rol oynamaktadır. 

Sadece tekellerin/oligopollerin yararına değil, toplumum tamamın da yararına işleyecek gerçek bir 

serbest piyasa ekonomisi gerçekleştirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Küreselleşme, Ahlak.     

 

GLOBALIZATION DISCUSSIONS: ALL ROADS LEAD TO GLOBALIZATION 

ABSTRACT 

Monopolistic/oligopolistic globalization leads to serious economic and social problems since it 

cannot realize efficiency in resource allocation and cannot equalize income distribution. Some of the 

people aware of the problems of this process object to this case. But such as problematic globalization 

is realized by the contribution of international institutions, especially by the World Trade 

Organization. Developments in science and technology accelerate this process. A real free market 

system working not only for the benefit of monopolies/oligopolies but also for the benefit of society as 

a whole should be realized. 

Keywords: Globalization, Economical Globalization, Ethics. 

GİRİŞ 

Küreselleşme tartışmalarını, dünya vatandaşlığı düşüncesini öne çıkaran Kant’a, herkes için iyi 

ve faydalı olmayı ve erdemi/ahlakı öne çıkaran Stoacılara, hatta küreselleşmenin ilk adımları olan 

ticaretin başlamasına kadar götürerek ele almak mümkündür. Ancak, küreselleşme tartışmaları 1960’lı 

yıllardan ve özellikle 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılışından sonra önemi ve içeriği giderek 

zenginleşen bir nitelik kazanmıştır. Küreselleşme olgusu, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve 
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teknolojik yönleri ile birey ölçeğinden, işletme, ülke, bölge ve dünya ölçeğine her düzeyde ve her 

geçen gün genişleyen boyutlarıyla günlük yaşantımızı ve geleceğimizi önemli ölçüde belirlemekte 

olan bir nitelik kazanmakta ve küreselleşme tartışmaları daha kapsamlı bir nitelik almaktadır. 

Klasik teoriye göre tam/serbest rekabet piyasası uzun dönemde tam istihdama, üretimde ve 

tüketimde etkinliğin sağlanmasına ve üretime sağladığı katkı kadar her üretim faktörünün gelir elde 

etmesine olanak sağladığından ekonomik anlamda etkin, sosyal anlamda da adil/ahlaki bir sistemdir. 

Ancak, günümüz küreselleşme sürecinde, teoride ifade edildiği gibi tam rekabete dayalı gerçek bir 

piyasa ekonomisi değil de eksik/özürlü ve yanlı/güdümlü bir tekelci/oligopolistek yapı etkisini her 

geçen gün genişleterek varlığını sürdürmektedir. Piyasa ekonomisi imiş gibi görünen, ancak serbest 

piyasa ekonomisinden çok tekelci/oligopolist yapının daha egemen olduğu günümüz kapitalist 

küreselleşme koşullarında tekelleşme eğilimleri nedeniyle kaynak kullanımında verimsizlikle ve gelir 

dağılımında adil/ahlaki olmayan durumlarla karşılaşılmaktadır. Ekonomik ve toplumsal anlamda 

özürlü ve serbest rekabetten sapmaları içeren mevcut küreselleşme süreci devam ettikçe sorunların da 

artarak varlığını sürdürmesi kaçınılmazdır. Ancak böyle bir yapıyı oluşturmuş olan ve bu yapıdan 

siyasi güç de devşiren hakim çevreler bu üstünlüğü sürdürebilmek için etkinlik, sosyal adalet gibi 

kavramları dikkate almamakta ve böyle bir yapıyı sürdürebilmek için her şeyi mubah görmektedirler. 

Soğuk savaş sonrasında merkezi planlı ekonomilerin de piyasa ekonomisine geçmesi, piyasa 

ekonomisi çerçevesinde küreselleşmeye olanak sağlamış ve piyasa ekonomisi koşullarında 

küreselleşmeye hız kazandırmıştır. Bu dönüşüm işletmeler ve ülkeler arasında küresel ölçekte rekabeti 

öne çıkartmıştır. Artık toplumsal dayanışma değil rekabet gücü önemlidir. Üstünlüğün kaynağı olan 

rekabet gücüne sahip tekelci yapılar çoğu sektörde sadece ekonomik alanda değil toplumsal, siyasal ve 

kültürel alanda da varlığını ve gücünü artırmıştır. Günümüz rekabet koşullarında sosyal harcamaların 

ağır yükü nedeniyle sosyal devletten uzaklaşılmakta, sosyal devletin yerini rekabet gücü yüksek 

ekonomik devlet almaktadır. Üstün rekabet gücüne sahip gelişmiş ekonomiler ve şirketler 

küreselleşme sürecinde sadece ekonomik alanda değil, siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik anlamda 

da üstünlüklerini pekiştirmekte ve bu üstünlüklerini gerekirse silahlarını da kullanarak kendi çıkarları 

yönünde, özellikle gelişmekte olan ülkeler aleyhine kullanmaktadırlar. Bilim ve teknoloji bu süreçte 

rekabet gücünü artırmanın aracı olarak kullanılmaktadır. 

Küreselleşme sürecinde giderek artan tekelleşme eğilimleri kaynak kullanımında etkinliği 

azaltmakta, gelir dağılımını bozmaktadır. Tekelleşme önemli ekonomik sorunlar yanında, ciddi 

toplumsal, siyasal ve kültürel sorunlara da yol açmaktadır. Bu sorunlar, tekelleşme sürecinde 

ekonomik gücü elinde tutan belirli bir kesimin kısa vadeli çıkarları karşılığında; toplumun tamamının 

refahını olumsuz etkilemesinin de ötesinde bütün toplumun varlığını tehdit eden bir nitelik 

kazanmaktadır. Belirli bir kesimin gözünü bürümüş olan hırsından kaynaklanan kısa vadeli çıkarları 
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karşılığında, böyle bir soruna katlanmak, yaşanmakta olan sürecin akla yatkın olup olmadığı bir tarafa, 

ciddi bir ahlaki sorun olarak da görülmektedir.   

Küreselleşme tartışmalarını ile ilgili görüşleri iki farklı çerçevede ele almak mümkündür. 

Bunlardan birincisi küreselleşme yanlıları olarak tanımlananların görüşleri, diğeri ise küreselleşme 

karşıtları olarak tanımlananların görüşleridir. Esasen karşıt olanlar da küreselleşme olgusuna temelde 

karşı değildirler. Burada karşıtlık özünde küreselleşmeye değil, halen yaşanmakta olan ve ekonomik 

anlamda etkin olmayan, toplumsal anlamda da ahlaki/adil olmayan neo-liberal küreselleşme sürecinin 

mevcut uygulamasına karşıtlık biçiminde ortaya çıkmaktadır.  

1. KÜRESELLEŞME YANLILARININ YAKLAŞIMLARI 

A. Smith’in tanımladığı görülmez el sistemine göre ekonomik insan (homo economicus) kendi 

kazancını sağlarken, başkalarının da refahını artırmaya katkı sağlamaktadır. Kişinin bireysel çıkar 

güdüsünü dayanan ve bencilliği temel güdü olarak benimseyen bu yaklaşım eleştirilmektedir. Ancak 

liberalizmin bencilliği yaygınlaştırma özelliğinin, ahlak dışı değil, aksine tam istihdama ve adil gelir 

dağılımına imkan sağlaması nedeniyle ahlaki/erdemli bir nitelik gösterdiği söylenebilir. Liberalizme 

yapılan diğer bir eleştiri rekabetin iş ahlakını bozan bir unsur olduğudur. Oysa rekabet kaliteli ve 

düşük maliyetli ürünün elde edilmesinde temel unsurdur. Rekabetin olmadığı bir sistemde kalitesiz ve 

yüksek maliyetli/fiyatlı ürünlerle karşılaşmak kaçınılmazdır (Aktan, 29.07.2010).  

Liberal görüşe göre bireyler/karar vericiler özgürce gerçekleştirdikleri ekonomik etkinlikleri 

sonucu elde ettikleri gelirleri özgürce (tüketim, tasarruf ve/veya yatırım biçiminde) kullanabilme ve 

mülkiyet edinebilmelidir. Bu özgürlük bireyleri daha çok çalışmaya ve daha çok kazanmaya yöneltir. 

Herkesin bu biçimde davranması sadece bireylerin değil toplumun da yararını maksimize etmektedir.   

Küreselleşme yanlılarına göre liberal ekonomi koşullarında küreselleşme, karşılaştırmalı 

üstünlükler kuramı uyarınca, kaynak kullanımında etkinliğe, üretimde, istihdamda ve ticarette artışa, 

maliyetlerde ve fiyatlarda azalmaya olanak sağlamaktadır (Sachs, 2005; Friedman 2000). 

Küreselleşme ile ortaya çıkacak olan ticaret yaratıcı etkiler dünya refahının ve yaşam standardının 

artırılmasına olanak sağlayabilecektir (Walther, 2002). Ekonomik bütünleşmeye paralel olarak 

gelişecek sosyal, politik ve kültürel bütünleşmeler ise refah artışı yanında tarafların yakınlaşmasına ve 

barışa olanak sağlayacaktır (Friedman 2000).  

Küreselleşme yanlılarına göre, ekonomik bütenleşme dünya refahında artış yanında, uluslar 

arasında etkileşim ve bağımlılığının artmasına bağlı olarak, gelişmekte olan ülkeler dahil olmak üzere, 

bütün ülkelerin refah düzeylerinde yakınsamaya yol açacaktır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler çok 

uluslu şirketlerin katkılarıyla uluslararası işbölümünde daha etkili bir biçimde yer alma olanağına 

kavuşabileceklerdir (Aslan, 2005). 
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Küreselleşmenin bireyselciliğin, yerelselciliğin, ulusalcılığın veya bölgeselciliğin karşıtı 

olabileceğini ileri süren küreselleşme yanlıları, küresel bir yönetime kavuşma idealinin ulusal 

çıkarların üstünde olduğunu, ulusal yasaların küresel yasa bünyesinde uyumlaştırılmasını, daha 

kapsamlı bir uluslararası ticaret anlaşmalarının yapılmasını ve merkezi bir dünya hükümetini 

öngörmektedirler. Ayrıca gelişme sürecindeki insanlığın bir küreselleşme evrimi içerisinde olduğunu 

ileri sürmektedirler (Nye, 2010). 

Küreselleşme ile ekonomik ve toplumsal anlamda daha iyi bir duruma ulaşılabileceği gibi 

kültürel anlamda da daha iyi bir duruma ulaşılabilecektir. Böyle bir yapılanmada tarafların kültürel 

varlıkları bütün insanlığın ortak zenginliği olacaktır. Küreselleşme demokrasinin, insan haklarının ve 

eşitliğin sağlanmasında ve geliştirilmesinde de etkili bir unsur olacaktır. Küreselleşme ile ülkeler 

arasındaki sınırların kalkması ve ürün ve üretim faktörü hareketliliğinin artması ile taraflar arasında 

bağımlılığın oluşması savaş biçiminde ortaya çıkan uluslararası çatışmalar döneminin kapanmasına 

bile olanak sağlayabilecektir. 

Yukarıda teorik olarak açıklanan şekliyle böyle bir küreselleşmenin, henüz hayal gibi görünüyor 

olsa bile; ideal, arzulanan ve sevimli bir küreselleşme olduğu söylenebilir. Böyle bir küreselleşmeye 

ırkçı ve dinci fanatikler dışında karşı çıkan da yok gibidir.  

2. KÜRESELLEŞME KARŞITLARININ YAKLAŞIMLARI 

Pek çok ekonomistin inandığının aksine küreselleşmenin nasıl işlediği konusunda tam bir 

bilgimiz ne yazık ki henüz yoktur (Rodrik, 1997). Gerçekler iyi niyetli teorilerden oldukça farklıdır. 

Küreselleşmenin bir başka biçimi ise, teoride değil maalesef gerçek olan, bir başka ifade ile 

günümüzde yaşanan ve nimetinden çok külfetinin olduğu eşitsiz küreselleşme olarak tanımlanan 

biçimidir. Bu süreçten yararlanan ve tekellerin başını çektiği “bilinen kesim”, teori ve ahlaki 

değerlerden çok, uygulamacılığa yönelerek, küreselleşme sürecini kendi varlığını sağlayacak biçimde 

güçlendirerek sürdürmektedir. Böyle bir küreselleşme kabul edilebilecek bir durum değildir ve 

kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Küreselleşme karşıtları olarak bilinenler de, ahlaki/adil bir küreselleşme 

idealini korumakla beraber, küreselleşmenin söz konusu kabul edilemez yüzüne bakarak küreselleşme 

sürecine karşı çıkmaktadırlar.  

Küreselleşme karşıtları Elsaesser (06.03.2010) tarafından, (1) solcular ve radikal solcular, (2) 

akademik sol, (3) iş dünyasından reformcular, (4) dini kesimden eleştiriciler ve (5) sağ kanattan 

karşıtlar olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Küreselleşme karşıtları; “küreselleşme karşıtı hareket 

(anti-globalization movement)”, “neo-liberal küreselleşme karşıtı hareket (movement against 

neoliberal globalization)”, “aşağıdan küreselleşme (globalization from below)”, “alternatif 

küreselleşme (alter-globalization)”, “küresel adalet hareketi (global justice movement)”gibi çeşitli 

tanımlamalar altında farklı gruplarda toplanmışlardır.  
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Küreselleşme karşıtı olarak görülen gruplar arasında önemli görüş ve eylem farklılıkları olmakla 

beraber, hepsi de Dünya Sosyal Forumunda (the World Social Forum) “bir başka dünya mümkündür 

(another world is possible)” sloganı ile belirtildiği üzere, küreselleşme olgusuna değil, yaşanmakta 

olan mevcut neo-liberal küreselleşme sürecine karşı çıkmaktadırlar. Bu görüşte olanlar kendilerini 

alternatif küreselleşme hareketi olarak tanımlamakta ve neo-liberal küreselleşmeden kaynaklanan 

olumsuzluklara karşı çıkan ve bütün tarafların yararını gözeten, ahlaki/adil/etik bir küreselleşmenin 

başarılabileceğine inanmaktadırlar. Bu grupların çoğu kurumsal niteliğe de sahiptirler, düşünceleri 

yanında eylemleri ile de dikkati çekmektedirler. Hatta canlı bağlantı yapan küresel haber ağları, 

televizyon istasyonları, ulaşım araçları vb. olanaklara da sahiptirler.  

Küreselleşme sürecinde gücü elinde tutan tekelci/oligopolistik çevrelerin, tam rekabete dayalı 

serbest piyasa sistemini sınırlandırarak kendi çıkarları yönünde biçimlendirdiği tekelci/oligopolistik 

yapı; 

 gelişmiş ülkelerin çok uluslu şirketler karşısında rekabet gücü sınırlı olan gelişmekte 

olan ülkeler aleyhine,  

 büyük işletmeler karşısında küçük ve orta boy işletmeler aleyhine,  

 yeni ekonomi karşısında geleneksel sektörler aleyhine,  

 üst gelir grupları karşısında alt gelir grupları aleyhine ve  

 dünyanın kuzeyi karşısında güneyi aleyhine  

ortaya çıkan gelir ve yaşam standardı farklılıkları, hatta bu farklılıkların Myrdal Kuramı uyarınca 

kutuplaşmaya yol açması ciddi eşitsizliklerin, gerilimlerin, sorunların, hatta çatışmaların kaynağı 

olabilecektir.  

Friedman mevcut küreselleşmeyi, orta sınıfın kaybolduğu ve gelir farklarının açıldığı, zenginin 

daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir Brezilyalaşma sürecine benzetmiştir. Nitekim yapılan 

araştırmalar günümüzde mevcut küreselleşme sürecinin ülkeler arası gelişmişlik farkını daha da 

artırdığını göstermiştir (Aslan, 2005) 

Küreselleşme bazı küreselleşme karşıtlarınca Bretton Woods kurumlarının ve çok uluslu 

şirketlerin kendi çıkarları çerçevesinde piyasaları genişletmek amacıyla “yukarıdan küreselleşmesi” ve 

“elitlerin yönetimi” olarak görülmektedir.  Bazı küreselleşme karşıtları görüşlerini, kapitalist 

küreselleşmenin erdemleri konusunda şüphecilik biçiminde ortaya koyarken, bazıları kapitalist 

küreselleşme sürecinde ortaya çıkan uygulamaları olumsuz yönleri ile eleştirmektedirler. Kapitalist 

küreselleşmeyi eleştirenler küresel ekonominin yakın dönemdeki durumunu “turbo-kapitalizm”, 
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“piyasa köktenciliği ve “kanserlik aşamasındaki kapitalizm” gibi ifadelerle tanımlanmaktadır 

(wikipedia, 09.01.2010). Küreselleşme karşıtları, planlı ekonomilerin piyasa ekonomisi karşısında 

aldığı ağır yenilgi nedeniyle, genellikle piyasa ekonomisine karşı çıkmamakta, ancak neo-liberal 

yaklaşımın vahşi kapitalizme dönüşen uygulamalarına karşı çıkmakta ve mevcut küreselleşme sürecini 

insan hakları, çevresel sorunlar, gelir farklılıkları vb. olumsuz yönleri ile eleştirmektedirler.   

Küreselleşme karşıtları; küreselleşmenin neden olduğu sorunlar, dev şirketlerin güçlerinin 

sınırlandırılması, halkın söyleyebileceği pek çok şey olduğuna inanması gibi konularda dünya 

ölçeğinde bir farkındalık yaratmıştır. Ancak küreselleşme karşıtlarının gücü mevcut küreselleşme 

sürecinin yönünü etkilemekten çok uzaktırlar ve uzun dönemde amaçlarına ulaşabilmeleri için 

güçlerini birleştirmeleri gerekmektedir (Elsaesser, 06.03.2010).  

3. SONUÇ 

Günümüzde yaşanmakta olan küreselleşme süreci, tekellerin egemenliğinde ekonomik 

etkinlikten uzaklaşmak yanında, gelir dağılımındaki dengesizlikler nedeniyle ekonomik, sosyal ve 

kültürel anlamda bir farklılaşmaya, ayrışmaya, kutuplaşmaya hatta iki farklı dünyanın oluşumuna yol 

açmaktadır.  

Günümüzdeki küreselleşme bütün dünyayı kavrayan ortak değerlere göre değil, rekabet gücü 

üstün olan tekelci kesimlerin çıkarlarını gözeten değerlere göre oluşmaktadır. Bu koşullarda ortaya 

çıkan bir küreselleşme gelirin rekabet gücü yüksek kişi, kesim ve yörelerde yoğunlaşmasına, öteki 

kişi, kesim ve yörelerin ise küreselleşme sürecinden yararlanamamalarına, hatta zarar görmelerine yol 

açmaktadır. Küreselleşmeden yarar görenlerin ötekilere bu sonucu dayatması ve bu dayatmada hem 

ulusal hem uluslararası ölçekte güç bile kullanılması halen yaşanmakta olan bir olgudur. Böyle çarpık 

bir küreselleşme bütün dünya için değil, belli bir kesim için bir refah ve zenginlik unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu yönde bir küreselleşme insanlığın refah ve mutluluğu, hatta varlığı için ciddi bir 

tehdittir de. Ahlaki/eşitlikçi değerlerin egemen olduğu bir küreselleşme, insanlığın refah ve mutluluğu, 

hatta varlığı ve gelişimi için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

Halen yaşanmakta olan küreselleşme sürecinin yarattığı sorunları görmemezlikten gelen ve 

mevcut durumdan yararlanan bir kesim bu sürecin devamından yana tavır almaktadır. Küreselleşme 

sürecinin çirkin yüzünü gören bir kesim de bu sürece karşı çıkmaktadır. Küreselleşme yanlıları ile 

karşıtları arasındaki tartışmalar “küreselleşelim mi, küreselleşmeyelim mi?” temeline değil daha çok 

"nasıl bir küreselleşme" olsun temeline oturtulmaktadır. Ancak bu tartışmalar devam ederken 

uluslararası kuruluşlar, özelikle Dünya Ticaret Örgütü marifetinde her geçen gün daha da artan bir 

şekilde gerçekleşen ürün ve üretim faktörlerinin serbest hareketliliği ile bütün piyasaların 

bütünleştirilmesi (gelişmişler lehine istisnaları olmakla beraber) yönünde gelişmeler devam 

etmektedir. Piyasaların bütünleşmesi ise kaçınılmaz olarak siyasal, sosyal ve kültürel bütünleşmelere 
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de yol açacaktır. Dolayısıyla mevcut küreselleşme sürecine karşı çıkılsa da çıkılmasa da ekonomik, 

siyasal, sosyal ve kültürel yönleri ile var olan ve devem eden bir süreç söz konusudur. Bilim ve 

teknolojideki gelişmeler de bu süreci hızlandırıcı bir rol oynamaktadır. Bu nedenle tartışmalar 

“küreselleşelim mi, küreselleşmeyelim mi?” temeline değil, halen devam etmekte olan bu sürecin 

etkin ve ahlaki/adil olup olmadığı ve sürdürülebilirliği temeline dayandırılmalı ve bu sürecin etkin, 

adil/ahlaki ve sürdürülebilir bir süreç olması sağlanmalıdır. Tekellerin değil, teoride olduğu gibi 

uygulamada da toplumum tamamı yararına işleyecek gerçek bir piyasa ekonomisi uygulaması birey ve 

toplumun refah, mutluluğu ve varlığını sürdürebilmesi için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Böyle bir küreselleşmenin gerçekleşmesi geç kalınmadan gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için yerelden küresele her ölçekte örgütlenmeye, dayanışmaya, 

bilinçlendirmeye ve ortak hareket etmeye gereken önem verilmelidir. 
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ABSTRACT 

Today, trends in digital media such as money transfers and e-commerce are growing to meet the 

needs of consumers, and individuals who want to meet these requirements faster and more 

appropriately have started to prefer electronic money instead of money. Bitcoin, the first and best 

example of a crypto currency, is expressed as a decentralized monetary system and currency that 

allows online payment to any person anywhere in the world that can not be controlled by any state, 

institution or authority. The financial freedom offered to the consumers with bitcoin enabled Bitcoin to 

increase its value day by day, and the banks to move to Bitcoin in their transactions, and started to 

accept Bitcoin's expansion worldwide very quickly. 

Increasing the importance of Bitcoin, making its use widespread and preferred, has attracted 

attention to the bitcoin. The increasing trend towards bitcoin has led to the dissemination of studies on 

Bitcoin. Therefore, in this study, it is aimed to analyze the data and general market structure of Bitcoin 

which is the most powerful financial asset within the scope of crypto money, and to make the situation 

evaluation by SWOT analysis. As a result of the SWOT analysis carried out for this purpose, Bitcoin's 

strengths, weaknesses, threats and opportunities were tried to be revealed. In this context, the major 

strengths of Bitcoin can be listed as being independent, not being influenced by inflation, having 

accounts hidden, and not having an intermediary institution; weaknesses include the difficulty of being 

used as an accounting unit, the possibility of creating price risk, the use of computer software, being 

virtual and being not audited by any institution. Bitcoin's major opportunities are a very effective 

method for money transfers on a global scale, high mobility and speculative gains enable easy 

monetization, can not be taxed, can not be frozen and can not be easily monitored; The increasing use 

of Bitcoin in illegal events (drug trafficking, major corruption etc.), the confidentiality of the identities 

of the parties involved, and the fact that the upper limit of 21 million leads to the risk of deflation, can 

be counted as threats. 

Keywords: Bitcoin, Crypto Money, SWOT Analysis. 
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INTRODUCTION 

Nowadays, in order to meet the needs of consumers, their tendency to digital media such as 

money transfers and e-commerce is increasing and in order to meet these requirements more quickly 

and more appropriately, they have begun to prefer electronic money instead of money (Hepkorucu & 

Genç, 2017, p. 47). In addition, the decline in the confidence in the banking sector since the 2008 

crisis and the seizure of accounts for various reasons can be considered as factors affecting this 

transition (Sönmez, 2014, p. 2). Both the increase in this trend of consumers and the development of e-

commerce applications as well as the expansion of internet technology have created various electronic 

currency initiatives, but many of these attempts have failed. In this sense, the fact that money only 

consisted of data and lack of a control mechanism led to the development of crypto-crypto-currency 

(Aslanteş Ateş, 2016, p. 351). 

In 2009, the first crypto-currency Bitcoin software was published in Japan by a group called 

Satoshi Nakamoto (Wallace, 2011). Bitcoin, the first and best example of a crypto currency, is 

expressed as a decentralized monetary system and currency that allows online payments to anyone 

from anywhere in the world, which cannot be controlled by any state, institution or authority (Atik, 

Köse, Yılmaz, & Sağlam, 2015, p. 248). However, one of the most important features of Bitcoin is that 

it cannot be insured, has a limited usage area, is a complex product and has upper limits (Hepkorucu & 

Genç, 2017, p. 47). In addition, the financial freedom offered to consumers with Bitcoin increased the 

value of Bitcoin day by day, allowing banks to move to Bitcoin in their transactions and the 

widespread adoption of Bitcoin has started to be accepted very rapidly worldwide (Atik et al., 2015, p. 

248).  

In this study, it is aimed to analyze the data and general market structures of Cryptocurrency, 

which is the most powerful financial asset of them, and to evaluate the situation with SWOT analysis. 

1. CRYPTO MONEY CONCEPT 

The concept of money is a material used for change. It is generally accepted object for sellers. 

The people who traded with the swap method used objects such as cereals, cows and seashells 

which were accepted by everyone. Afterwards, gold, bronze, such as the exchange of money as a tool 

for the acquisition of mines. After this period, the state's legal power revealed by the legal force and 

accepted as a means of change in the current money has emerged (Özatay, 2013, p. 27). 

In the twentieth century, the important financial centers of the world were connected to each 

other by computer networks and became the only market due to social networks and system structure. 

For this reason, both countries have lost their power of printing and the existing money structure and 

concept has been insufficient in terms of meeting some needs and the concept of ları crypto money ı 
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which is the product of the virtual system has formed and took its place in the system (Çağlar, 2007, p. 

180).  

Crypto money is a kind of virtual money in real terms. In its most general definition, it is 

expressed as numerical money or commodity. The transfer or exchange of the virtual value they create 

with their personal computers independently of any country or institution is the basis of the concept of 

crypto money (Tüfek, 2017, p. 66). According to the definition made by the European Central Bank, it 

is laid out as a numerical currency that a certain segment is not subject to any regulation made by the 

person or groups developing the control and production of the crypto coins (ECB, 2012, p. 13). 

Crypto currencies use cryptography (encryption science) to secure the security of transactions 

and control the production process of money. In general, alternative currencies are defined as narrow 

subset of digital currencies. One of the most important features of these currencies is that they are not 

controlled by any financial structure, they do not have control mechanisms. All records are publicly 

available as there is no secret record (Y. Gültekin, 2017, p. 3). Crypto coins are an electronic 

commodity rather than electronic money. Because in these economic assets, supply is limited, such as 

commodities. Each crypto money has a certain supply limit. For Bitcoin, for example, this limit is 21 

million and 84 million units for Litecoin (www.borsagundem.com, 2017). 

Table 1. Classification of Coins 

Legal 

Status 

Non-Regulated 
- Different types of local 

currencies 
- Virtual currency 

Subject to Regulation 

 

- Banknotes and coins 

-Electronic money 

- Savings in commercial 

banks 

 

Physical Digital 

Money Format 

Reference: (ECB, 2012). 

According to the classification made by the European Central Bank, crypto coins are 

evaluated in digital form and non-regulation money category. It does not require any institution or 

company for its printing, storage and transfer from the non-regulated state (ECB, 2012, p. 13). 

1.1. Classification of Virtual Coins 

Since there are quite a lot of virtual currencies in today's economic world, it is important to 

classify them in order to reveal the general situation. In this context, the European Central Bank 
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divides the crypto coins into three categories according to its relationship with the real economy. 

These (ECB, 2012, p. 14); 

1.1.1. One-Way Systems 

It is a variety of virtual currencies developed for use in their own systems. Such money systems 

cannot be returned. Such virtual currencies can be purchased in official currencies, but they cannot be 

converted back into official currencies. In-app purchases on phones are examples of such virtual 

currencies. 

1.1.2. Bi-Directional Systems 

This type of virtual money is in a two-way relationship with the real economy. These money 

can be purchased with the official price at the determined price and then sold again at the determined 

price. The best example of such virtual coins is the crypto coins such as Bitcoin, Litecoin, which is 

frequently mentioned today. 

1.1.3. Closed Systems 

These systems are used for games that are actively used on social networks. The money 

generated within the game is used only in the game to exchange virtual goods and services. They do 

not have any links with real economic values and official coins. The most well-known examples are 

the so-called "gold" products used in World of Warcraft. 

2. A CRYPTO COIN: BITCOIN 

Bitcoin is a crypto currency that is not connected to any central authority or brokerage agency 

over the Internet. With this currency, individuals or institutions can make money or accept money just 

as they do with real money (www.mahfiegilmez.com, 2013). Bitcoin, which was the first crypto 

currency and nowadays has the most market, is thought to have been created in 2008 by a person or 

group called Satoshi Nakamoto, but there is no definitive information. The first Bitcoin in history, 

developed on January 3, 2009, has been in an ever growing market since then (Tüfek, 2017, p. 69). It 

is in a completely digital form and does not need physical structure. Bitcoin can be divided up to 8 

digits in terms of its structure and therefore 0.00000001 Bitcoin process can be performed. This 

smallest structure is called Satoshi. In other words, 100 Million Satoshi is 1 Bitcoin (Çarkacıoğlu, 

2016, p. 11).  
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Figure 1. Bitcoin Symbol and Logos 

 

With Bitcoin, there is an online payment system that enables the transfer of wealth to all parts of 

the world at low cost with a system Peer to Peer (P2P) established between the two parties without an 

occasional financial institution. (Nakamoto, 2008, p. 1). System administrators have systematic 

technical problems which are difficult to solve at certain intervals. Bitcoin is given as a reward to the 

people who solve them. Those who have this professional knowledge and technical equipment will be 

able to acquire Bitcoin in this way while those who do not have the technical infrastructure can buy it 

at the current market price. Due to the limited amount of bitcoin, the higher the value, the higher the 

demand for those money as an investment tool, the higher the value of these money (Çetiner, 2018, p. 

2).  

Bitcoin is the most well-known field in terms of market capitalization, number of transactions, 

number of users, and thus Bitcoin stands out among other crypto currencies in terms of creating an 

economic structure. (Y.  Gültekin & Bulut, 2016, p. 83) As it can be seen in the table, Bitcoin was $ 

130 in 2013 and it was $ 860 in 2014. Bitcoin, which showed an unexpected jump in the second 

quarter of 2017, was at the level of $ 19,200 from the $ 2,200 level. Today it is around 8,500 

(www.doviz.com, 2018). Bitcoin's daily trading volume is $ 480 million. 

Figure 2. Bitcoin Market Value 

 

Reference: (www.doviz.com, 2018) 
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3. BİTCOİN STRUCTURE AND OPERATİON 

Bitcoin is a crypto money that is priced according to the supply-demand balance and is 

becoming increasingly difficult and decreasing with each passing day. The process of producing 

money is called mining. Mining is the general name of the mathematical process and the crypto-

money production process. To do this, it is necessary to download the necessary software and perform 

these operations which require high CPU power on the computers. These individuals are called 

miners. Bitcoin is awarded as a prize to miners in exchange for each transaction, which is initially set 

to be 50 Bitcoins, and one in every 210 thousand blocks, this prize is halved. The reason for this is to 

prevent endless production in a short time and to stabilize its value (Y. Gültekin, 2017, p. 12). It is 

thought that the last Bitcoin will be supplied in 2150 if the supply is maintained in this way.  

In order to obtain bitcoins, the software that is mentioned before and which is called open 

source wallet should be kept on the computer. In this way, the database is connected. After this stage, 

Bitcoin operations can be started (Tüfek, 2017, p. 77). During the sending process, the sender inserts 

his / her digital signature during the transaction and then adds the summary of the previous transaction 

and the person's public key. The transfer takes place this way (Nakamoto, 2008, p. 2). 

Figure 3. Bitcoin Operation Process 

 

Reference: (Nakamoto, 2008) 

According to the article published by Nakamoto, the operation of the system is in the form of a 

sequence consisting of a digital signature. This sequence consists of Blockchain (block chain) 

infrastructure. In the block chain infrastructure, the blocks in the digital systems are connected like 

chains to each other and the blocks are stored in the processors in the system which cannot be changed 

after they are formed (Nakamoto, 2008, p. 2). The block chain is like a notebook in which transactions 

are recorded. This notebook is a system network, and it is transmitted and registered simultaneously to 

each user. For example; A person is sending Bitcoin up to C unit to B contact. This software is sent to 
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the system as a message, then the copy of the message is added to the previous block and sent to every 

member connected to the network as in the past in Bittorent systems. Each member has the block 

chain data of the transactions. The reason for this is to avoid repeated operation (Y. Gültekin, 2017, p. 

13). If the conditions for transfer are provided, the transfer is confirmed. When performing these 

transactions, users' IDs cannot be shared with other people and only the shopping information between 

Bitcoin addresses is shared (Hepkorucu & Genç, 2017, p. 49). It is impossible to make changes to a 

Bitcoin operation made in the past. Because Bitcoin each process is saved in the Bitcoin system. The 

person wishing to make a change needs to infiltrate and make changes to the account of the previous 

transaction owner, but it makes it impossible for their users to have their identity hidden (Aslanteş 

Ateş, 2016, p. 356). 

The Blockchain structure is currently being followed by many sectors, particularly in the 

financial sector, and R & D activities are underway. Microsoft is known to work on this system. 

Leading financial institutions such as NASDAQ, Bank of America also use this system. The famous 

house rental application Airbnb also uses this system to keep users' comments and identities from 

being lost, thus ensuring the security of both parties. With this system, the records of the past are kept, 

even if the landlords or tenants whose records are bad are leaving the system (Tüfek, 2017, p. 75).  

4. METHOD 

With the financial freedom offered to consumers by Bitcoin, its value has increased day by day, 

allowing banks to move to Bitcoin in their transactions and Bitcoin has begun to be accepted very 

quickly worldwide (Atik et al., 2015, p. 248). This tendency towards Bitcoin is increasing and this has 

led to the spread of studies on Bitcoin. In this study, it is aimed to analyze the data and general market 

structures of crypto currency, which is the most powerful financial asset of them, and to evaluate the 

situation with SWOT analysis. 

Analysis of SWOT is an analysis which detects of the "current situation" and the "future 

situation." Tries to understand the strengths, weaknesses, opportunities and threats related to the 

subject. In this study, SWOT analysis was performed by using the data about Bitcoin which is in the 

related article. 

5. BITCOIN SWOT ANALYSIS 

5.1. Strenghts 

- It is independent because Bitcoin is not a center, not connected to any state, nation or central 

bank. 

- It is not affected by inflation or manipulation, 

- Bitcoin does not have a central bank that adjusts its value against inflation, 
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- Bitcoin accounts are hidden, 

- With Bitcoin Direct transfer system, it saves a lot of time, 

- It allows to operate freely without being under the rules laid down by third parties, 

- Due to the use of a special encryption method, it is considered to be more secure than similar 

ones (www.bbc.co.uk, 2013), 

- In many respects, Bitcoin is the best and cleanest payment tool the world has ever seen 

(medium.com, 2013), 

- There is no brokerage house and money is transferred directly to the related person or 

institution account., 

- Since financial intermediaries are eliminated, there is no or very little transaction costs 

(www.forbes.com, 2013), 

- Due to the fact that the total supply limit is 21 million units, the inflation risk decreases 

(Sönmez, 2014, p. 11). 

5.2. Weaknesses 

- The mining system, which increases the bitcoin supply and ensures the integrity of money, has 

led to an unsustainable arms race, 

- It is very difficult to use as an “Accounting Unit” (www.sabah.com.tr, 2011), 

- The distributed notebook system becomes difficult to use (www.economist.com, 2013), 

- The daily mobility in the price of bitcoins does not give a clear idea of the real value, 

- A serious price risk may arise for investors, 

- Due to its digital form, it can be vulnerable to sudden losses (www.forbes.com, 2013), 

- There is no physical aspect, it is only a computer software,  

- The absence of an authority to conduct an audit may result in a lack of supervision and the 

resulting risks, 

- Since the total supply limit cannot exceed 21 million units, it cannot show the currency 

functions, 

- With the completion of the bitcoin supply, it is not possible to have a credit tool as there is no 

new Bitcoin to pay the interest (blog.isyatirim.com, 2013), 

- Virtual wallets are vulnerable to theft and internet hackers, 
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- Due to the inaccessibility of the transactions performed, it is also vulnerable to the risks arising 

from the abuse of malicious vendors and operational errors (www.sabah.com.tr, 2011), 

- Although it is more reliable than similar systems, it is not so secure and anonymous, 

- Due to the fact that it is not under control by any organization, it facilitates uncontrolled and 

unlimited transactions on matters such as illegal transactions and money transfers (Sönmez, 2014, p. 

12). 

5.3. Opportunities 

- The system is referred to as a very efficient method by Bitcoin supporting environments for 

global money transfers (www.bbc.co.uk, 2013), 

- High mobility and speculative increases in Bitcoin can provide easy money earning,  

- Not being taxed, non-freezing, and not being easily monitored leads to various opportunities 

for a number of users,  

- It can be seen as a way of interest for the people confiscated by the institutions for various 

reasons in EU countries (Sönmez, 2014, p. 12). 

5.4. Threats 

- According to the US Department of Justice, the use of Bitcoin in a number of illegal cases 

(drug trade, large-scale corruption etc.) is increasing, 

- The confidentiality of the identity of the parties concerned is considered a threat because it 

provides a favorable environment for use in illegal activities, 

- The presence of an upper limit of 21 million can cause the risk of deflation (Sönmez, 2014, p. 

12). 

6. RESULT 

In time, the economic system, like everything else, changes. In this process, the money, which is 

the tool of the exchange, has also changed. Within the framework of technological developments, the 

traditional monetary system, namely metal or paper money, tended to be replaced by electronic 

payment instruments. While the money required to make payments is a physical clearing requirement, 

electronic payment instruments have eliminated this requirement. Another factor affecting this change 

is the internet shopping and electronic payment systems. For this reason, the structure of the changing 

money, in the process, such as virtual and crypto coins have adopted structures.  

Bitcoin created by computer algorithms In 2008, Nakamoto's article entered the literature and 

increased its value and transaction volume from day to day. Especially its development in recent years 
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has separated it from the other Crypto currencies and has made it one of the important economic 

arguments of our time.  

Bitcoin is independent of individuals and institutions, increasing the demand for intermediaries, 

eliminating the need for intermediaries, lower transaction costs compared to other assets and similar 

reasons. In addition, due to the high volatility of the prices, it attracted the attention of investors  

Considering the last 5 years of development of Bitcoin, it will be possible to see whether it is a 
permanent economic value or a narrow and temporary balloon product. In line with the analysis, 
Bitcoin continues to be a product that continues its development with increasing demand and 
transaction volume and proves its durability. 
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KÜMELEME ANALİZİ İÇİN BULANIK ADAPTİF PARÇACIK SÜRÜ 

OPTİMİZASYON YAKLAŞIMI 

Mehmet Aksaraylı 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 

Osman Pala 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 

ÖZET 

Kümeleme analizi ile benzer değişken özellikleri bulunan veri noktalarının, özellik değerlerinin 

yakınlıklarına göre kümelenmesi ve aynı kümelerde toplanan veri noktaları için benzer stratejiler farklı 

kümelere ayrışan veri noktalarına farklı stratejiler uygulanması birçok sektörde önemli bir yönetimsel 

konudur. Bir sezgisel arama algoritması olan Parçacık Sürü Optimizasyonu ön bilgiye ihtiyaç 

duymadan küme sayısını doğru bir şekilde belirleyebilen ve kümeleme için sıklıkla kullanılan bir 

yaklaşımdır. Çalışmada önerilen Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasını test etmek için 

literatürde yer alan ve kümeleme algoritmalarının testinde sıklıkla kullanılan zambak çiçeği (iris 

flower) ve şarap (wine) veri setleri kullanılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda önerilen yöntem her iki 

veri seti için doğru küme sayısını bulurken, verileri doğru kümelere ayırmada oldukça başarılı 

sonuçlar sunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Parçacık Sürü Optimizasyonu, Kümeleme, Bulanık Mantık 

 

A FUZZY ADAPTIVE PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHOD FOR 

CLUSTERING ANALYSIS 

ABSTRACT 

Clustering analysis is an important managerial issue in many sectors, where data points with 

similar variable characteristics are clustered by their proximity to property values, and different 

strategies are applied to data collected in the different sets and similar strategies collected in the same 

clusters. Particle Swarm Optimization, a heuristic search algorithm, is a popular approach to clustering 

that can accurately determine the number of clusters without needing preliminary knowledge. The iris 

flower and wine data sets used in the literature to test the clustering algorithms have been used to test 

the proposed Fuzzy Particle Swarm Optimization algorithm. As a result of the evaluations, while the 

proposed method finds the right number of sets for both sets of data, it has also very successful results 

in allocating the data into correct sets. 

Keywords: Particle Swarm Optimization, Clustering, Fuzzy Logic 
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GİRİŞ 

Kümeleme değişken veya verileri özelliklerine göre kümelere ayırma işlemidir. Küme içi 

elemanlar birbirleriyle tanımlı özellikler açısından benzerlik gösterirlerken, küme dışı elemanlar 

birbirinden farklıdırlar. Kümeleme yöntemlerinden biri olan birleştirici hiyerarşik kümeleme aşağıdan 

yukarıya, ilk başta tüm elemanlar bir kümeyi oluştururken her bir adımda elemanların uzaklık 

değerlerine göre en yakın komşular birleşerek, sonunda tüm elemanların bulunduğu tek bir küme 

oluşur. Uzaklık değerleri Öklid, Manhattan ve Minkowski uzaklık ölçütlerine göre hesaplanabilir 

(Özekes, 2003: 75). 

Kümeleme analizinde ön bilgi olarak küme sayısının belirli olma veya küme ayrışma uzaklık 

değerlerinin bilindiğini varsayan birçok klasik algoritma mevcuttur. Ne var ki gerçekte çoğu 

kümeleme probleminin başlangıcında ön bilgi bulunmamaktadır. Ön bilginin güvenilir olmadığı 

veyahut belirli olmadığı durumlarda karar vericiler için yerel optimumları aşabilecek algoritmalara 

ihtiyaç vardır. Np-zor bir problem olan kümeleme probleminin çözümünde sezgisel algoritmalar 

global optimuma yakın sonuçlar vermektedir. Bir sezgisel arama algoritması olan Parçacık Sürü 

Optimizasyonu (PSO) ön bilgiye ihtiyaç duymadan küme sayısını doğru bir şekilde belirleyebilen ve 

kümeleme için sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. PSO ile verileri doğru kümeleme açısından da 

literatürde önemli başarı sağlanmaktadır. 

PSO kümeleme problemi çözümü için ilk defa Van der Merwe ve Engelhrecht (2003) tarafından 

uyarlanmış ve kullanılmıştır. Chen ve Ye (2004) bilinen sayıda küme kısıtı ve amaç fonksiyonu olarak 

ise küme merkezlerine uzaklığı PSO’ya uyarlamışlardır. Omran vd. (2006) küme sayısını belirlemede 

Dunn İndeksi gibi bazı kümeleme geçerlilik indekslerini amaç fonksiyonu olarak kullanmış ve PSO ve 

K-ortalamalar algoritmasını çözümde birlikte kullanmışlar ve sonuçları karşılaştırmışlardır. Das vd. 

(2008) çekirdek fonksiyonunu amaç fonksiyonu olarak kullanarak Çoklu Elitist PSO ile kümeleme 

gerçekleştirmişlerdir. Cura (2012) bilinen ve bilinmeyen küme sayısına göre PSO ile çok sayıda test 

veri setlerini kümelemiştir. Ortakçı ve Göloğlu (2012) çalışmalarında, kümeleme problemini ön bilgi 

olmadan çözmek için yeni bir yaklaşım geliştirerek PSO ile çözmüşlerdir. Aher ve Metre (2014) 

kümelemede karşılaşılan zorlukları giderebilmek için varyansların uygulanabilirliği üzerinde dururken 

ayrıca önerdikleri Subtraktif Kümeleme tabanlı Sınır Kısıtlı Adaptif PSO algoritması ile çok boyutlu 

verileri kümelemede önemli gelişme kaydetmişlerdir. Esmin vd. (2015) kümelemede PSO kullanımı 

hakkında detaylı bir derleme çalışması yapmıştır. Armano ve Framani (2016), PSO ile çok amaçlı 

kümelemede klasik yöntemlere göre daha iyi sonuç elde etmişlerdir. Özmen, Delice ve Aydoğan 

(2018) PSO ile kümelemede Davies-Bouldin uygunluk fonksiyonunu müşteri sınıflamasında 

kullanmışlardır. Alswaitti vd. (2018) önerdikleri PSO ile elde ettikleri kümeleri Dunn geçerlilik 

indeksi ile kümeleme kompaktlığı ve ayrışma değerleri açısından diğer klasik kümeleme yöntemleri 

ile kıyaslamışlardır.  
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PSO performansında önemli bir rol oynayan sezgisel parametrelerin etkin bir şekilde 

belirlenmesi zor bir süreçtir. Ele alınan problemin matematiksel modelinde bulunan değişken, amaç 

fonksiyonu ve kısıt fonksiyonlarının tipleri ve sayıları, parametre seçiminde önemli rol oynamaktadır. 

PSO algoritmalarının parametreleri için sabit değerler kullanılabildiği gibi iterasyonlar boyunca belirli 

aralıklarda değer alan değişken parametre değerleri de tanımlanabilmektedir. Fakat bu tip yaklaşımlar 

algoritmanın iterasyonlar boyunca elde ettiği bilgilere ve aramanın sonuçlarına duyarsız kalmaktadır. 

Algoritmayı arama sonuçlarına duyarlı hale getirmek için iterasyonlar süresince elde edilen bilgiyi 

kullanarak parametre değerlerini güncelleyen adaptif yöntemler ortaya çıkmıştır. Bulanık mantık 

yaklaşımı ile her bir iterasyon sonucu elde edilen girdi parametreleri ve bulanık kural tabanı ile yeni 

sezgisel parametreleri belirleyen bulanık adaptif yöntemler adaptif yaklaşımlarda öne çıkmaktadır. 

Çalışmada kümeleme probleminin çözümünde Bulanık adaptif PSO (BPSO) kullanılmış ve 

klasik PSO ile karşılaştırılmıştır. İlk defa BPSO’yu Shi ve Eberhart (2001), normalize edilmiş en iyi 

performans değerlendirmesi ve mevcut atalet ağırlıkları gibi girdiler ile, atalet ağırlığının değişimini 

elde etmek için kullanmışlardır. Niknam (2010), en iyi performans değerlendirmesinden ve en iyi 

performanstan sezgisel parametreleri elde etmek için Mamdani Tipi bulanık kurallar ile BPSO 

önermiştir. Melin vd. (2013) girdi parametreleri olarak iterasyon sayıları, çeşitlilik ve hata sayısından 

elde ettiği BSPO ile bulanık sınıflama problemine çözüm önermişlerdir. Ling vd. (2016), yerel 

optimumdan kaçınmak amacıyla BPSO’da yeni bir çapraz mutasyona uğramış operatör önermiştir. 

Çalışmadaki ana motivasyon kaynağımız BPSO’nun kümeleme problemlerinde düşük iterasyon 

sayılarında dahi iyi sonuçlar verebileceği öngörümüzdür. Ayrıca farklı bir bulanık adaptif yaklaşım ve 

yeni bir uygunluk fonksiyonu önerisi çalışmanın literatüre katkısı olarak görülmektedir.  Bu nedenle 

çalışmada kümeleme algoritmalarının testinde sıklıkla kullanılan zambak çiçeği (iris flower) ve şarap 

(wine) veri setleri kullanılmıştır. 

1. YÖNTEMLER 

1.1. Parçacık Sürü Optimizasyonu 

PSO, balık ve kuş sürüleri gibi canlı topluluklarının kollektif besin bulma arayışından 

esinlenilmiş ve Kennedy ve Eberhart (1995) tarafından ilk defa ortaya atılan sürü temelli bir sezgisel 

algoritmadır. PSO’nun çok sayıda versiyonu bulunmakla birlikte önemli olanlardan bir tanesi Shi ve 

Eberhart (1999) tarafından geliştirilen ve WIN olarak ifade edilen eylemsizlik ağırlığı ile global ve 

yerel aramayı optimizasyon sürecinde kontrol etmeyi amaçlayan ve literatürde sıklıkla kullanılan bir 

PSO algoritmasıdır. Aladağ vd. (2012) sosyal ve bilişsel parametrelerin zamana bağlı değişimine 

dayanan yeni bir PSO algoritması önermişlerdir. Aladağ vd. (2012) önerdikleri PSO algoritmasını 

aşağıdaki gibi tanımlamaktadır; 
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Adım 1: Her bir j. (j=1,2,…,pn) parçacığı rassal olarak Xj vektörüne ve n adet pozisyona yerleştirip 

sakla. 

  n)1,2,...,(i    ,pnj(    xxxX njjjj  ),...,2,1,,...,, ,2,1,
 

Adım 2:  

Hız vektörünü rassal olarak oluştur ve Vj’de sakla. 

  pnj    vvvV njjjj ,...,2,1,,...,, ,2,1,   

Adım 3:  

Her bir parçacığın en iyi performasını belirle ve  Pbest’de sakla. Tüm parçacıklar içerisinde o ana 

kadar elde edilen en iyi performansı belirle ve Gbest’de sakla. 

Adım 4: 

Parametrelerin güncellenmesi. Burada bilişsel parametre ),( 111 fi ccc  , sosyal parametre 

),( 222 fi ccc   ve global ile yerel arama gücünü etkileyen ),( 21 INININ WWW  aralığında değer 

almaktadır. Maksimum iterasyon sayısı max t  ile gösterilirken t  iterasyon numarasıdır. 

iif c
t

t
ccc 1111

max
)(   

iif c
t

t
ccc 2222

max
)( 

 

112
max

max
)( ININININ W

t

tt
WWW 


  

Adım 5: 

Hızın ve konumun güncellenmesi ise aşağıdaki gibidir. 

)()( ,,22,,11,
1

, ningnini
t

niIN
t

ni xPrandcxPrandcvWv 
 

1
,,

1
,

  t
ni

t
ni

t
ni vxx  

Maksimum iterasyon sayısına gelindiğinde veya amaç fonksiyonunun belirli bir süre 

iyileşmediğinde algoritmayı durdurma kriterine göre PSO algoritması çalıştırılır ve sonuç olarak Gbest 

elde edilir. Çalışmada önerilen BPSO  kümeleme probleminde Aladağ vd. (2012) tarafından önerilen 

PSO ile karşılaştırılmıştır. BPSO ve PSO için kullanılan parametreler Aladağ vd. (2012) ile aynı olup 

c1 ve c2 (1, 2)  aralığında ω ise (0.4, 0.9)  aralığında değerler alabilmektedir. 
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1.2. Bulanık Adaptif Parçacık Sürü Optimizasyonu 

Çalışmada Shi ve Eberhart (2001) tarafından önerilen normalize edilmiş mevcut en iyi 

performans (NCBPE), Niknam (2010) tarafından ortaya atılan global en iyinin değişmediği iterasyon 

sayısı (NUGLO) ve ayrıca yeni bir parametre olarak lokal en iyinin değişmediği iterasyon sayısı 

(NULOC) girdi parametreleri ile ω, c1 ve c2 çıktı parametreleri belirlenmiştir. Şekil 1-3’te bulanık 

üyelik fonksiyonları küçük (S), orta (M), büyük (L) ve çok büyük (XL) şeklinde NCBPE, NUGLO, 

NULOC, ω, c1 ve c2 için tanımlanmıştır. NCBPE ve NULOC ile c1 elde edilirken ω ve c2, NCBPE 

ve NUGLO ile elde edilmiştir. Niknam (2010) tarafından önerilen bulanık kurallar ω ve c2 üretilirken 

kullanılırken, c1 için öngörülen bulanık kurallar tanımlanmıştır. Bulanık kurallar Tablo 1-3’teki 

gibidir.  

Bulanık kurallar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi sonuçlar vermektedir;  

1) Eğer (NCBPE, S ise) ve (NUGLO, M ise), O halde  (ω, M olur), ve (c2, L olur). 

2) Eğer (NCBPE, S ise) ve (NULOC, L ise), O halde  (c1, M olur). 

 

 

Şekil 1: NBCPE, NUGLO ve NULOC için Bulanık Üyelik Fonksiyonları 

 

Şekil 2: ω bulanık Üyelik Fonksiyonları 
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Şekil 3: c1 ve c2 Bulanık Üyelik Fonksiyonları 

 

Tablo 1: ω için Bulanık Kurallar 

  

NUGLO 

   

  

S M L XL 

NCBPE S S M L L 

 

M M M L XL 

 

L L L L XL 

 

XL L L XL XL 

 

Tablo 2: c1 İçin Bulanık Kurallar 

  

NULOC 

   

  

S M L XL 

NCBPE S XL XL M M 

 

M XL L S S 

 

L L L S S 

 

XL L M S S 
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Tablo 3: c2  İçin Bulanık Kurallar 

  

NUGLO 

   

  

S M L XL 

NCBPE S XL L M M 

 

M L M S S 

 

L M M S S 

 

XL M S S S 

 

1.3. Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Kümeleme 

PSO’daki tüm parçacıklar kümeleme probleminin çözümü için potansiyel bir öneridir. 

Kümeleme problemlerinde de, sürüde bulunan tüm parçacıklar küme merkezlerini temsil etmektedir 

ve optimum küme merkezini bulmaya çalışmaktadır. Merkezlere olan uzaklıklar göz önünde 

bulundurularak veri setinde bulunan tüm elemanlar en yakın kümeye atanmakta ve böylece en uygun 

kümeleme bulunmaya çalışılmaktadır. 

Çalışmada uygunluk fonksiyonu olarak önerilen ve kullanılan Değiştirilmiş Dunn indeksi 

aşağıdaki gibidir; 

     
       

    
          

 
            

                        
                                                          

        
   

 

             ,    ve     kümeleri arasında benzemezlik fonksiyonudur. 

 

                
          

       

       , u ve w arasındaki Öklid uzaklığını, 

 

           ise kümelerin çaplarını vermektedir. 
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       , herhangi kümedeki birbirine en uzak iki elemanın Öklid uzaklığını verir.  

Kullanılan algoritmada küme merkezleri arasındaki uzaklık ele alınmıştır. Herhangi bir 

kümedeki eleman sayısı ise                ile ifade edilmektedir. Çalışmada Dunn indeksinin 

zambak veri setini sadece 2 kümeye ayırabildiği bilindiğinden (Zhao vd., 2009: 319), yeni bir 

Değiştirilmiş Dunn indeksi çalışmada önerilmiştir. 

2. BULGULAR 

Çalışmada, BPSO ve PSO algoritmalarının kümeleme performanslarını değerlendirmek için 

kümeleme algoritmalarının testinde popüler test veri setleri olan zambak çiçeği (iris flower) ve şarap 

(wine) veri setleri kullanılmıştır. Zambak verisi 150 veri noktasından oluşan dört boyutu bulunan bir 

veri setidir. Zambak veri seti boyutları sırasıyla, çiçeğinin santimetre cinsinden çanak yaprak 

uzunluğu, çanak yaprak genişliği, ayakçak yaprak uzunluğu ve ayakçak yaprak genişliği değerleridir. 

Üç kümeden oluşan zambak veri setinde her bir kümede eşit sayıda eleman bulunmakta ve veri seti 

tipi olarak iç içe geçmiş örtüşen kümelere sahiptir. İkinci olarak incelenen veri seti olan şarap veri seti 

178 veri noktasından oluşan 13 boyutu olan bir veri setidir. Şarap veri seti boyutları sırasıyla, alkol 

oranı, malik asit derecesi, sodyum karbonat oranı, sodyum karbonat alkanilitesi, magnezyum değeri, 

fenoller, flavanoid değeri, flavonoid içermeyen fenoller, proantosiyanidinler, renk yoğunluğu, renk 

tonu, seyreltme ve prolin değeri olarak adlandırılmaktadır.  Üç kümeden oluşan şarap veri setinde 

birinci kümede 59, ikinci kümede 71, üçüncü kümede ise 48 gözlem bulunmaktadır. Zambak ve şarap 

veri setlerinin bilinen küme dağılımları Şekil 4 ve Şekil 5’deki gibidir. 

 

Şekil 4: Zambak Veri Setinin Bilinen 3 Boyutlu Düzlemdeki Küme Dağılımı 
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Şekil 5: Şarap Veri Setinin Bilinen 3 Boyutlu Düzlemdeki Küme Dağılımı 

BPSO ve PSO algoritmaları MATLAB programında kodlanmıştır. Önerilen BPSO’nun özellikle 

düşük iterasyon ve parçacık sayısında dahi iyi sonuç verebildiğini ortaya koymak için iterasyon sayısı 

20 ve parçacık sayısı 5 seçilmiştir. BPSO ve PSO için her iki veri setine göre 30 kez program 

birbirinden bağımsız çalıştırılarak sonuçlar elde edilmiştir. BPSO için zambak veri setinin küme sayısı 

26 kez 3, 4 kez de 2 olarak bulunurken PSO ile 23 kez 3 ve 7 kez de 2 olarak belirlenmiştir. BPSO ile 

zambak için elde edilen kümeleme sonuçlarının %87’sinde zambak verisinin gerçek küme sayısı olan 

3 değeri bulunurken en iyi kümelemede elemanları doğru kümeye yerleştirme oranı (DKYO) %96 

olmuş bu oranlardan ilki PSO ile %77’de kalırken ikinci oran %96 olarak elde edilmiştir. Zambak ve 

şarap veri setleri için tüm sonuçlar Tablo 4’deki gibi olmuştur. 

Tablo 4: BPSO ve PSO Zambak ve Şarap Veri Setleri Kümeleme Sonuçları 
 BPSO sonuçları PSO sonuçları 

Veri 

Seti 

Tekra

r 

Sayısı  

 

Küm

e 

Sayıs

ı  

 

Küme 

Sayısın

ı 

Doğru 

Bulma 

Oranı          

DKY

O 

Maksimu

m Amaç 

Fonksiyon 

Değeri 

Tekra

r 

Sayısı  

 

Küm

e 

Sayıs

ı  

 

Küme 

Sayısın

ı Doğru 

Bulma 

Oranı  

DKY

O 

Maksimu

m Amaç 

Fonksiyon 

Değeri 

Zamba

k 

26 3 %87 %96 5.229 23 3 %77 %96 5.229 

4 2 7 2 

Şarap 9 3 %30 %89 3.9012 10 3 %33 %91 3.1603 

7 2 7 4 

5 4 5 5 

5 5 3 2 

2 8 2 7 

1 6 1 6 

1 7 1 8 

       1 9 
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3. TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Çalışmanın sonucu olarak bulanık adaptif yöntemi kullanan BPSO’nun zambak veri seti için 

doğru küme sayısı bulma oranı açısından PSO’ya göre daha iyi bir sonuç elde ederken şarap veri 

açısından benzer doğru küme sayısı bulma oranı yakaladığı görülmektedir. Şarap veri setinde 13 boyut 

bulunmasının düşük parçacık sayısı ve iterasyon sayılarında problem yarattığı görülmekle beraber 

BPSO’nun elde ettiği daha yüksek amaç fonksiyon değeri ile PSO’ya oranla daha çok global 

optimuma yakınsadığı görülmektedir. Büyük boyutlu verilerde, önerilen BPSO’nun performansının 

arttırmak için kullanılan bulanık kurallar ve parametreler geliştirilerek çok daha iyi sonuçlar elde 

edileceği düşünülmektedir. 

4. SONUÇ 

Birçok alanda kullanımı olan ve çok sayıda veri ve boyut içerebilen kümeleme probleminde 

BPSO yaklaşımının bulanık adaptif yapısı nedeniyle daha çabuk etkin sonuca ulaşabileceği 

gözlenmiştir. Gelecek çalışmalarda farklı tipte veri setleri ve büyük ölçekli gerçek veri setlerine 

BPSO’nun uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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AHLAKSIZ KÜRESELLEŞMENİN SÜRDÜRÜLEMEZLİĞİ 

Cemil ERTUĞRUL 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 

BÖLÜMÜ'NDEN EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ, İZMİR 

ÖZET 

Sınırlı sayıdaki tekelci/oligopolcü güçlerin serbest rekabetten sapmalar yaparak kendi çıkarları 

yönünde çoğunluğa dayattığı ahlaki olmayan tekelci küreselleşme süreci, halen adaletsizlik ve refah 

kaybına neden olmaktadır. Bu süreç gelecekte önemli ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlar 

yaratabilir ve toplumun sürdürülebilirliğini bile tehdit eden bir sürece dönüşebilir. Böyle bir 

küreselleşme sürecine toplumsal bilinç ve güç birliği içerisinde karşı çıkılmalıdır. Sosyal piyasa 

ekonomisi gibi adil ve ahlaki bir sistem tekeller/oligopoller yerine serbest rekabet piyasası 

özendirilerek oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Küreselleşme, Ahlak.     

 

UNSUSTAINABLITY OF IMMORAL GLOBALIZATION 

ABSTRACT 

Unethical monopolistic/oligopolistic globalization process imposed on majority of people by 

limited number of monopolistic/oligopolistic forces due to their own benefits by the way of deviation 

from free market system causes inequality and welfare losses at present. In the future this process can 

create serious economic, social and political problems and may turn into a process to threat 

sustainability of society as well. Such as globalization process should be resisted by social 

consciousness and union of forces. A fair and ethic system such as social market system should be 

formed by promotion of free competition market system instead of monopolies/oligopolies. 

Keywords: Globalization, Economical Globalization, Ethics. 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme genel anlamda, ulusların ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve teknolojik 

alanlardaki etkileşim ve bağımlılıklarının artması ile küresel ölçekte bütünleşmesini tanımlamaktadır. 

Teknolojinin hızla geliştiği, ürünlerin ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımı önündeki engellerin 

giderek azaldığı günümüzde; ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bütünleşmeler yaygınlaşan ve 

hızlanan bir nitelik kazanmaktadır. Bilim, teknoloji, iletişim, ulaşım vb. alanlardaki gelişmelerin 
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sağladığı imkanlarla birey ölçeğinden dünya ölçeğine her düzeyde ulaşılan ekonomik, toplumsal, 

siyasal ve kültürel bütünleşmeler dünyayı küresel bir köye dönüştürmekte ve bu süreç derinleşen ve 

yaygınlaşan bir biçimde devam etmektedir. Dünyanın bir köşesindeki bir haber anında bütün dünyaya 

yayılmaktadır veya uzak bir piyasadaki bir hareket ulusal sınırları da aşarak dünyanın tamamını 

etkilemektedir. Artık herkes herkesle ve her yer her yerle artan bir etkileşim, kader birliği ve 

bağımlılık içerisindedir. Günümüzde yaşanmakta olan pek çok sorunun küresel olması yanında, 

sorunların çözümlerin de küresel olduğu her geçen gün daha da belirgin bir biçimde ortaya 

çıkmaktadır. 

Küreselleşme; bir başka ifade ile tarih boyunca pek çok hırslı liderin çabaladığı, ancak 

başaramadığı cihan devletinin gerçekleştirilmesi, silahlı güçlerin hüneri ile değil de artık piyasa 

güçlerinin hüneri ile gerçekleştirilebilecek bir olgu olarak görülmektedir. Küreselleşme bilgi devrimi 

ile biçimlendirilebilecek yeni bir çağ ve yeni dünya düzeni olarak belirginleşmektedir.  

Küreselleşme birey ve toplum yaşamını ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel vb. boyutları ile 

etkileyen bir süreç olmakla beraber, bu sürecin özü ve en önemli unsuru ekonomik küreselleşmedir. 

Hatta küreselleşme denilince, akla ilk gelen ekonomik anlamdaki küreselleşmedir.  

1. SORUNUN DOĞUŞU: EŞİTSİZ KÜRESELLEŞME SÜRECİ  

Küreselleşmenin tarihsel süreci konusundaki tartışmalar halen sürmektedir.  Bazı 

akademisyenler küreselleşmeyi insanlığın başlangıcından ibaren devam etmekte olan tarihsel bir süreç 

olarak tanımlarken, bazıları modern çağın bir olgusu olarak tanımlamaktadır. G. Frank’a göre MÖ 

3’üncü yüzyılda Sümerler ile İndus Vadisi arasındaki ticaret, küreselleşmenin bir öncü biçimi olarak 

ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin bir başka öncü biçimi, Helenistik dönemde kent merkezleri 

arasındaki bütünleşmelerdir. Küreselleşmenin diğer öncü biçimleri olarak, küreselleşmenin 

imparatorluklar yoluyla oluştuğu Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Han Hanedanı, Cengiz 

İmparatorluğu, İslam İmparatorlukları, Osmanlı İmparatorluğu ve Batılı Sömürge İmparatorlukları 

sayılabilir. İpek Yolu ise küreselleşmenin ticaret yoluyla oluşumuna bir örnektir (Frank, 1998).  

19’uncu yüzyıla gelindiğinde sanayi devriminin ulaştığı aşama ile küresel piyasa için büyük 

ölçekli ve düşük maliyetli üretimin başarılması küreselleşmenin modern biçimlerinin yolunu açmıştır. 

20’inci yüzyıla gelindiğinde bir taraftan küreselleşme yönünde bir gelişme olarak uluslar arasında 

ve/veya küresel kapitalist şirketler arasında serbest ticarete dayalı ilişkiler güçlenirken, diğer taraftan 

küreselleşme sürecinde ortaya çıkan kırılmalar olarak uluslararası ticarette sınırlamalar/engellemeler 

hatta küresel savaşlar yaşanmıştır. Dünyanın bloklara bölündüğü Birinci Dünya Savaşı ile İkinci 

Dünya Savaşı küreselleşme sürecinde yaşanan önemli kırılmalardır. 1929 krizi ise küreselleşme 

sürecinde yaşanan bir diğer önemli kırılmadır. 
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İkinci Dünya Savaşından sonra benzer küresel savaşlar bir daha yaşanmak istenmediğinden 

savaşı engellemeye yönelik olarak, küresel kuruluşlar ve ekonomik bütünleşmeler gerçekleştirilmiştir.   

Küreselleşmeyi hızlandırıcı bir özellik gösteren söz konusu küresel kuruluşlar ve ekonomik 

bütünleşmeler büyük ölçüde küresel güçlerin çıkar ve tercihleri çerçevesinde belirlenmiştir.  

İkinci Dünya Savaşından sonra Bretton Woods sistemi ile kurulan Uluslararası Para Fonu 

(IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi örgütler küreselleşmenin temel araçları 

olarak halen etkinliklerini sürdürmektedirler. Bu kuruluşlar, küreselleşme karşıtlarına göre neo-liberal 

küreselleşme sürecinde küresel güçlerin kendi çıkarları çerçevesinde biçimlendirdikleri kuruluşlardır. 

Bu kuruluşlar gelişmekte olan ülkelere önemli bir katkı sağlamayan, hatta gelişmekte olan ülkelerin 

zararına işleyen ve adil/ahlaki olmayan bir küreselleşmenin varlığını sağlayan kuruluşlar olarak 

görülmektedir. Günümüzde küreselleşme yönünde yeni pek çok uluslararası örgüt kurulmakta ve 

benzer sorunlar büyük ölçüde bu oluşumlarda da yaşanmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra küresel savaşları bir daha yaşamak istemeyen ülkeler arasında 

oluşturulan Avrupa Birliği ve sayıları her geçen gün artar benzer bölgesel bütünleşmeler küreselleşme 

yönünde önemli adımlardır. Bazı çevreler, halen farklı bloklar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan 

ekonomik bütünleşmeleri; bloklar arasında ortaya çıkabilecek kutuplaşmalar/çatışmalar nedeniyle 

küreselleşme yönünde bir engel olarak görürken, bazı çevreler ise tam aksine büyük piyasaların 

sağlayacağı ekonomik yararları göz önünde bulunduran blokların daha sonraki dönemlerde 

gerçekleştirebileceği bloklar arası bütünleşmeler nedeniyle küreselleşme yönünde olumlu bir süreç 

olarak görmektedirler.  

Küreselleşme 20’inci yüzyılın ortalarından sonra çok uluslu şirketlerin küresel ölçekte 

yayılmasıyla giderek genişleyen boyutlar kazanmıştır. Küreselleşme sürecinde önemli bir adım soğuk 

savaşın sona ermesidir. Soğuk savaşın sona ermesi ile ortak değer olan piyasa ekonomisi çerçevesinde; 

ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, bilimsel, çevresel vb. yönleri ile bütün ulusları doğrudan veya 

dolaylı olarak kapsayan bir bütünleşme ve yeni bir uluslararası/uluslarüstü sistemin oluşturulması 

olanağı doğmuştur.  

Söz konusu yeni sistemin oluşumunda bilim, teknoloji, ulaşım yanında sinema, radyo, 

televizyon, internet ve müzik gibi kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler diğer önemli etkenler 

olmuşlardır (Friedman, 2000). Chomsky’ye göre günümüzde yaşanan küreselleşme, ekonomik 

küreselleşmenin noe-liberal biçimidir (Chomsky, 2001). Bir başka tanımlamaya göre küreselleşme, 

mal, hizmet, teknoloji ve sermayenin sınırlar arası hareketliliğinin bütün dünyayı kapsayacak biçimde 

hızlanması yoluyla ulusal ekonomilerin artan ekonomik bütünleşmesi ve bağımlılığıdır (Joshi, 2009).  

Birleşmiş Milletler ESCWA (the UN Economic and Social Commission for Western Asia) 

tarafından yapılan bir tanımlamaya göre ekonomik anlamdaki küreselleşme, malların, sermayenin, 

hizmetlerin ve emeğin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla ulusal sınırlar arasındaki engellerin 
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kaldırılmasıdır. Ekonomik bütünleşme özellikle ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye 

akımları, göç ve teknolojinin yaygınlaşması yoluyla gerçekleşmektedir (Bhagwati, 2004). Ekonomik 

küreselleşme özünde piyasaların bütünleşmesidir ve şüphesiz bütünleşen piyasalar siyasal, toplumsal, 

kültürel vb. alanlarda da bütünleşmelere yol açmaktadır. 

Soğuk savaş sonrasında, merkezi planlama alternatif bir ekonomik sistem olmaktan çıkmış; 

piyasa ekonomisi tek ekonomik sisteme dönüşmüştür. Küresel ölçekte bütünleşme, bir başka 

tanımlama ile tek ve küresel bir piyasa belirli istisnalarla gerçekleşme sürecindedir. Klasik teoride 

küresel bütünleşme ile Dünya refahının artacağı ileri sürülmektedir.  

Ancak günümüzde, tam rekabetten/serbest piyasa ekonomisinden uzak bir biçimde küresel 

şirketlerinin çıkar, tercih ve yönlendirmeleri çerçevesinde biçimlenen “güdümlü piyasa ekonomisi” 

olarak da tanımlanabilecek bir piyasa yapısı oluşmaktadır. Böyle bir güdümlü piyasa ekonomisi 

koşullarında gerçekleşmekte olan küreselleşmenin sadece belirli kesim ve toplumların refahını, 

diğerlerinin aleyhine artırdığı yaygın bir görüş ve olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 

güdümlü piyasa ekonomisi koşullarında gerçekleşmekte olan küreselleşme ciddi sorunlara yol 

açmaktadır ve bu sonuç gerçek piyasa ekonomisine duyulan güveni de sarsmaktadır.  

2. KÜRESELLEŞMENİN NERESİNDEYİZ? AHLAKSIZ KÜRESELLEŞME 

Piyasaların yayıldığı yöreleri zamanla bütünleştirdiği ve küreselleşme sürecine ivme 

kazandırdığı bilinen bir olgudur. Piyasaların bütünleşmesi ekonomik bir bütünleşme olarak 

kalmamakta, bütünleşme siyasal, toplumsal, kültürel vb. alanlarda da gerçekleşmektedir. Bu süreçte 

ulus devletin gücü sınırlanırken, küresel yapılanmaların güçleri artmaktadır.  

Yaşanmakta olan piyasa bütünleşmesinin gerçek anlamda serbest piyasa sistemi ile değil de 

serbest piyasa ekonomisi görüntüsü altında belirli çevrelerin çıkar ve tercihlerine göre 

biçimlendirilmiş olan bir “güdümlü” piyasa sistemi ile gerçekleştirilmekte olduğu ileri sürülebilir. 

Güdümlü piyasa sisteminden güç devşiren kapitalist güçler çoğu uluslararası kuruluşları, çok uluslu 

şirketleri, sivil toplum kuruluşlarını, bilim ve sanat çevrelerini ve medyayı da kontrolü altına alarak 

küresel bir diktatörlüğe dönüşmektedir. Belirli kapitalist güçlerin ahlaki olmayan ve adaletsiz güç 

kullanma aracına dönüşen ve ekonomik etkinliği sağlaması da söz konusu olmayan böyle bir piyasa 

sistemi önemli küresel sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Güdümlü piyasa ekonomisi olarak da 

tanımladığımız bu oluşumun günümüzde yol açtığı diğer bazı sorunları şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Stiglitz, 2004; Chomsky, 2001; Toprak, 2001; wikipedia, 09.01.2010  ̧Ertuğrul 2004):  

 Ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde gelir farklılıklarının ve kutuplaşmaların 

keskinleşmesi ve yaygınlaşması; 

 Söz konusu gelir farklılıkları ve kutuplaşmaların önemli toplumsal ve siyasal sorunlara yol 

açması; 
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 Tekelleşme eğilimlerinin artmasıyla karar mekanizmalarının ve gücün merkezileşmesi; 

 Çok uluslu şirketlerin kural tanımayan ve çoğunluğun aleyhine belirli kesimlerin 

çıkarlarını gözeten kararlarının her ölçekte (yerel, ulusal, küresel) ve ekonomi yanında 

diğer bazı alanlarda da (toplumsal, siyasal, kültürel vb.) olumsuz sonuçlar yaratması;  

 Güçlü tekellerin/devletlerin kendi çıkar, değer ve tercihleri çerçevesinde dünyayı 

biçimlendirmesi ve bu biçimlendirmelerde silahların da kullanılması;  

 Gelişmiş ülkelerin avantajlı olduğu ürün ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımı önündeki 

engeller kaldırılırken, gelişmekte olan ülkelerin avantajlı olduğu emeğin ve bazı tarımsal 

ürünlerin serbest dolaşımındaki engellerin varlığının halen sürdürmesi; 

 Gelişmiş ülkelerin, destekleyici-koruyucu tarım politikalarını, ekonomileri tarıma dayalı 

ve tarım ürünleri ihracatçısı gelişmekte olan ülkeler aleyhine yaygın ölçüde uygulaması;  

 ABD’nin ve AB’nin küreselleşme sürecinden, para birimlerinin üstünlüğü nedeniyle, 

külfetsiz nimet biçiminde özel bir yarar/üstünlük sağlaması; 

çPiyasa ekonomisi koşullarında kontrolsüz ve aşırı üretimin/tüketimin dünyanın varlığını 

tehdit eden ölçüde çevresel sorunlara yol açması ve küresel güçlerin bu sorunlara duyarsız 

kalmaları; 

 Yerel kültürlerin yok olması ve  

 Krizlerin küreselleşmesi ile küresel istikrarsızlıkların yaratılması. 

Yukarıda sayılan ve her biri son derece ciddi olan sorunların kaynağını oluşturan böyle bir 

güdümlü piyasa ekonomisi uygulamasının ahlaklı/etik bir küreselleşmeye olanak sağlaması olası 

değildir.  

Günümüzdeki piyasa ekonomisi uygulaması, hem rekabet gücü yüksek gelişmiş ekonomilerin 

daha hızlı büyümelerine olanak sağladığından hem mevcut çarpık yapıyı sürdürmek isteyenlerin gerek 

duyduğu gücü kendilerine kazandırdığından egemen güçler tarafından tercih edilmekte ve 

küreselleşmenin bu şekilde gerçekleştirilmesi diğer kesimlere dayatılmaktadır. Bu dayatmanın 

karşısında henüz ciddi bir engel yoktur. Küreselleşmenin bu yolla gerçekleşmesi Dünya’nın gelecekte 

alacağı biçimi bilinen egemen güçlerin insafına bırakmaktadır (Ertuğrul 2004).  

Küreselleşmenin bu çirkin yüzü, büyük ölçüde, eşitlik/adalet/normal kar/erdem/ahlak gibi 

değerler yerine, haksızlık/aşırı kar gibi olguların vahşi rekabete dayalı güdümlü piyasa ekonomisi 

koşullarında öne çıkmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası rekabetin kızıştığı günümüz vahşi 

küreselleşme sürecinde, mevcut piyasa ekonomisi uygulaması, özellikle ABD, AB gibi merkezi 

ekonomik güçlere üstün bir rekabet olanağı sağladığından, böyle bir vahşi rekabetten güç alan 
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kesimler için gerekli olan “ahlaki olmayan devlet” ten uzaklaşılarak, ahlaki, ekonomik etkinliği 

sağlayan ve temel ekonomik hak ve özgürlüklerin etkili bir biçimde kullanıldığı bir “ahlaki devlet” e 

yönelmek oldukça güç görülmektedir.  

Günümüzde küreselleşme neo-liberal değerlerden bile sapmalarla dar ve belirli kapitalist 

çoğunluğun çıkarları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Mevcut küreselleşme koşullarında yaşanmakta 

olan etkinlikten uzak sözde piyasa ekonomisi uygulamaları bireyler, işletmeler, sektörler ve ülkeler 

arasında artan gelir ve refah farklılıklarına ve kutuplaşmalara yol açmaktadır. Zenginlik bir tarafta 

yoğunlaşırken yoksulluk diğer tarafta yoğunlaşmaktadır. Bu farklılaşma birey, işletme, sektör ve 

ülkeler arasında her düzeyde gerilim ve çatışmalara neden olmaktadır.  

Güdümlü piyasa ekonomisi koşullarında rekabet gücü yüksek olanlar ötekiler üzerindeki 

ekonomik üstünlüğünü siyasal, sosyal ve kültürel üstünlük olarak da gerçekleştirme çabasındadırlar. 

Bu üstünlükler küresel ölçekte; şirketler, BM, IMF, DTÖ, Dünya Bankası gibi oluşumlarla 

yasallaşmakta, kurumsallaşmakta ve sürdürülebilirliği için her yol mubah görülmektedir. 

Küreselleşme bu görünümü ile kapitalizmin/liberalizmin yanlı, yanlış ve özürlü bir aşaması olarak 

belirmektedir. Ulaşılan bu aşama küresel ölçekli yeni sömürge düzenidir. 

Halen yaşanmakta olan küreselleşme süreci herkes için refah, barış, adalet ve özgürlük değil, 

büyük bir kesim için yoksulluk, savaş, haksızlık ve bağımlılık yaratmaktadır. Günümüzde her geçen 

gün daha da keskinleşen söz konusu “vahşi küreselleşme” süreci halen yaşanmakta olan sorunları 

yanında yerel ve küresel ölçekte yeni ve daha büyük sorunların ve savaşların habercisi olabilir. 

3. SONUÇ: AHLAKİ KÜRESELLEŞMENİN KAÇINILMAZLIĞI 

Günümüzdeki küreselleşme sürecinde rekabet gücü üstün olan kesimler, kendi çıkarları 

pahasına, böyle bir ahlaki olmayan küreselleşmeyi dayatmaktadırlar. Baş eğdirmeye dayalı böyle bir 

küreselleşme insanlığın büyük kesiminin refah ve mutluluğunu olumsuz etkilemesi yanında varlığının 

korunması ve geliştirilmesini de tehdit etmektedir. Küresel ölçekte refah ve mutluluğu 

yaygınlaştıracak, barışı, adaleti ve özgürlüğü egemen kılacak ahlaki bir küreselleşmenin başarılması, 

insanlığın varlığını koruması ve geliştirmesi için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

Küreselleşme sürecinde yaşanan sorunlar aslında insanlığın bilinen tarihi sorunlarının 

günümüzde küresel ölçekte yeni bir şekliyle bir kez daha yaşanmasından başka bir şey değildir. Artık 

sorunlar da çözümler de giderek daha belirgin bir biçimde küreselleşmektedir. Mevcut vahşi piyasa 

ekonomisinin egemen olduğu ve insanlığın varlığını tehdit eder boyutlara ulaşan ahlaksız küreselleşme 

artık sürdürülebilir değildir. İnsanlık bilinç ve vicdanının olası tepkisi ve birey ve toplumun varlığını 

sürdürmek ve geliştirmek arzusunun doğal bir sonucu olarak; “ahlaki küreselleşme” biçiminde 

tanımlayacağımız ekonomik, toplumsal ve kültürel değerlere dayalı ve çevreye/doğaya duyarlı “sosyal 



651 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

piyasa ekonomisi” olarak da tanımlanan bir piyasa sistemine yönelmek olmazsa olmaz bir zorunluluk 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Küreselleşme, güçlülerin tercihlerine göre belirlenen güdümlü piyasa ekonomisi, koşullarında 

değil, küresel ölçekte sosyal devlet anlayışı ile gerçek anlamda tam rekabete dayalı serbest piyasa 

ekonomisi koşullarında gerçekleştirilmelidir. Toplumları birbirinden ayıran, hatta düşmen yapan 

yapay bölünmelerden sıyrılarak, “ahlaki küreselleşme” bilinç ve anlayışı ile ortak küresel ahlak ve 

değerlere yönelmek insanlığın refah ve varlığının sağlanması ve sürdürebilmesi için kaçınılmazdır.  

Ahlaki küreselleşme ile ekonomik anlamda refah düzeyi artmış, toplumsal anlamda ilişkilerin 

her düzeyde özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve dünya vatandaşlığına dayandırıldığı, siyasal anlamda yapay 

sınırların kalktığı ve barışın egemen kılındığı, kültürel anlamda farklılıklardan kaynaklanan 

zenginliklerin coşkusunun yaşandığı ve bilim ve teknolojinin insanlık yararına kullanıldığı bir dünya 

düzenine ulaşmak olasıdır. Böyle bir küreselleşmenin herkes için yararlı, doğru ve ahlaklı bir 

küreselleşme olacağı söylenebilir.  

Ahlaki, etik, ya da adil küreselleşme olarak da tanımlayabileceğimiz böyle bir küreselleşme 

insanlık tarihi boyunca tekrar tekrar ifade edilen en büyük idealler arasındadır. Halen günümüzde 

yaşanmakta olan ve yaşanması olası bütün olumsuzluklara rağmen, er veya geç insanlık 

erdemlerinin/bilincinin/vicdanının/doğruların bir gün üstün/galip geleceğine inanalar için ahlaklı bir 

küreselleşmenin başarılması hiç de hayal değildir. Bu amaca yönelik her türlü çaba; ahlaksız, etik 

olmayan ya da adaletsiz olarak tanımlayabileceğimiz bir küreselleşmeden beslenen çıkarcılar 

karşısında inatla sürdürülmelidir.  

Halen yaşanmakta olan küreselleşme sürecinin çok ciddi ahlaki olmayan yönlerinin bulunduğu 

yukarıda özetlenmeye çalışılmıştır. Mevcut küreselleşme süreci pastayı büyütmede de bölüştürmede 

de ağız tadıyla bir pasta yenilmesinde de başarılı değildir. Güçlülerin çıkar ve tercihine göre 

biçimlenen mevcut güdümlü piyasa ekonomisinden kurtularak, serbest piyasa ekonomisinin sosyal 

devleti öne çıkaran ahlaki bir yorumu olarak da tanımlayabileceğimiz bir sisteme, “sosyal piyasa 

ekonomisine” yönelmek, ahlaki bir küreselleşmeye ulaşmak için gerekli görülmektedir. Hakça ve 

kardeşçe bir üretim ve bölüşümün gerçekleşmesine olanak sağlayacak böyle bir yapılanmaya ulaşmak  

günümüz koşullarında oldukça güç görülmekle beraber; varlığımızı sürdürme güdüsü ve toplumsal 

bilinç ve vicdanın er veya geç üstün geleceği inancı göz önüne alındığında hiç de hayal değildir. İşte o 

zaman herkes için hakça ve ağız tadıyla, hatta daha da fazlasıyla pasta yemek mümkün olabilecektir. 

KAYNAKÇA 

1. BHAGWATI, Jagdish, (2004), In Defense of Globalization, Oxford University Press, Oxford. 

2. CHOMSKY, Noam, (2001), Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Çev.M. Erdem Sakımç, 
Ütopya Yayınevi, Ankara. 



652 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

3. ERTUĞRUL, Cemil, (2004), Tarımda Küreselleşme - Uruguay Görüşmeleri ve Sonrası, Odak 
Yayınevi, Ankara. 

4. FRİEDMAN, Thomas L., (2000), The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, the USA. 

5. FRANK, Andre Gunder, (1998), Reorient: Global Economy in the Asian Age, UC. Berkeley 
Press, Berkeley. 

6. JOSHI, Rakesh Mohan, (2009), International Business, Oxford University Press, USA. 

7. STIGLITZ, E. Joseph, (2004), Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, Çev. Arzu TAŞÇIOĞLU 
ve Deniz VURAL, Plan B. Yayıncılık, İstanbul. 

8. TOPRAK, Metin vd. beraber, (2001), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi; Serbest 
Piyasa Devriminin Serüveni.  

9. WIKIPEDIA, (09.01.2010), “Anti-globalization movement”, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-globalization_movement. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-globalization_movement


653 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 
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ÖZET 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 

Ülke ekonomisinin önemli parçasını oluşturan, çoğu sektörün uğraşmak zorunda olduğu 

önemli bir konu olan lojistik yönetiminde üzerinde durulması gereken çok sayıda önemli problemler 

mevcuttur. Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi, lojistik yönetiminin başlıca uğraştığı çözülmesi 

zor fakat çok önemli bir problemdir. Bu nedenle, Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi’nin 

çözümünde sezgisel yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmada MATLAB programlama dilinde 

yazılan program kullanılarak literatürde yer alan Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama test problemleri 

çözülmüş ve sonuçlar üzerinden önerilen Bulanık Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması ile 

klasik Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması karşılaştırılmıştır. Sonuçlar üzerinde yapılan 

istatistiksel analizlerin değerlendirmesi ile önerilen yöntemin çözüm değerlerine anlamlı katkı yaptığı 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Araç Rotalama Problemi, Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması, Bulanık 

Mantık. 

A PROPOSED APPROACH FOR SOLVING CAPACITATED VEHICLE ROUTING 

PROBLEM WITH FUZZY ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM 

ABSTRACT 

There are a number of important problems that need to be addressed in logistics management, 

which is an important issue that constitutes an important part of the country's economy and that most 

industries have to deal with. Capacitated Vehicle Routing Problem, the main challenge of logistics 

management is a difficult but very important problem to solve. In the study, using the program written 

in MATLAB programming language, the test problems of Capacitated Vehicle Routing in the 

literature were solved with the proposed Fuzzy Ant Colony Optimization Algorithm and the classical 

Ant Colony Optimization Algorithm and their results were compared. The evaluation of the statistical 

analyzes on the results presented that the proposed method made significant contribution to the 

solution values. 

Keywords: Vehicle Routing Problem, Ant Colony Optimization Algorithm, Fuzzy Logic. 
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GİRİŞ 

Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan birçok sektörün ve firmanın önemli bir departmanı olan 

lojistik yönetiminde çözülmeyi bekleyen çok sayıda önemli problemler bulunmaktadır. Firmaların 

lojistik departmanları veya lojistik firmaları yapılan her türlü taşımacılığın belirli kısıt ve koşullar 

altında optimizasyonunu istemektedir. Lojistik yönetiminin başlıca uğraştığı temel bir rota 

optimizasyonu problem olan Araç Rotalama Problemi (ARP) çözülmesi zor fakat çok önemli bir 

problemdir. ARP’yi kısaca, bir depoda bulunan k adet aracın en uygun k adet rotayı kullanarak farklı 

miktarlardaki talepleri n adet nokta için karşılaması ve depoya geri dönmesi olarak açıklamak 

mümkündür. En uygun k adet rota, rotaların mümkün olan en kısa toplam tur uzunluğuna sahip olması 

için seçilen rotalardan oluşmaktadır.  Kapasite Kısıtlı ARP (KKARP) ise problemde depodan çıkan 

her bir aracın belirli mesafe veya dağıtım kapasitesi olması halidir. Talepleri bilinen müşterilere 

sadece bir defa uğranması gereken KKARP’de amaç, toplam hizmet maliyetini (Toth ve Vigo, 2002: 

441) veya araçların toplam tur uzunluğunu minimize etmektir (Lin vd., 2009: 1506). 

ARP ilk olarak Dantzig ve Ramser (1959) tarafından genelleştirilmiş Gezgin Satıcı Problemi 

(GSP) olarak ifade edilmiştir. ARP’nin GSP’den temel farkı başlangıç ve bitiş yerinin belirli 

olmasıdır. Clarke ve Wright (1964) etkin bir sezgisel yaklaşım algoritması kullanarak ARP çözüm 

metodunu farklı araç kapasiteleri ve müşteri talepleri kısıtları altında geliştirmişlerdir. Golden vd. 

(1972) birden çok  depo için araç rotalama algoritması geliştirdikleri çalışmada literatürde ilk defa 

“araç rotalama” ifadesini kullanmışlardır. Levin (1971) tam sayılı programlama olarak modelledikleri 

ARP’de filo büyüklüğüne çözüm yaklaşımı getirmişlerdir. Golden ve Stewart (1978) ARP’ye stokastik 

talep kısıtları altında çözüm metodu geliştirmişlerdir. Solomon (1983) çalışmasında zamana bağlı 

kısıtlar altında ARP’yi modellemişlerdir. Modelde araçlar ilgili müşterilere belirli zaman aralıkları 

içerisinde uğramak durumundadır. Ekşioğlu, Vural ve Reisman (2009) yaptıkları çalışmada ARP 

hakkındaki çalışmaları detaylı incelemişler ve problemin NP-zor olmasından ötürü genellikle sezgisel 

algoritmalar kullanılarak çözüldüğünü vurgulamışlardır. ARP çözümünde en sık başvurulan 

yöntemlerden bir tanesini ise Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) olarak ifade etmişlerdir. 

ARP’ye kolay uyarlanabilir yapısı ve etkili çözüm vermesi sebebiyle çalışmada KKO kullanılmıştır. 

Dorigo (1992) karıncaların besin bulma ve kolonilerine taşımalarından esinlenerek ortaya 

koyduğu KKO algoritması ile optimizasyon problemlerinde oldukça etkili çözümler sunan ve çokça 

kullanılan bir sezgisel yöntem meydana getirmiştir. KKO esas alınarak yapılan değişikliklerle 

geliştirilmiş çok sayıda farklı yöntem bulunmaktadır. Dorigo vd. (1996) tarafından önerilen ve bir 

Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) yöntemi olan Karınca Sistemi (KS) ile GSP test problemleri 

çözümünde önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. Dorigo ve Blum (2005) çalışmalarında KKO 

literatürünü detaylı incelemişlerdir. Förster vd. (2007) çalışmalarında sezgisel parametreler için öz-

uyarlama tabanlı KKO algoritması ile araçlara çoklu bileşen atama problemine çözüm önerisinde 

bulunmuşlardır. Li ve Li (2007) entropi bilgisi aracılığıyla öz uyarlama tabanlı KKO ile GSP için etkin 
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çözüm elde etmişlerdir. Hlaing ve Khine (2011) çalışmalarında sezgisel parametreleri dinamik olarak 

güncelleyen KKO ile GSP test problemleri üzerinde etkin sonuçlar elde etmişlerdir. Jun-man ve Yi 

(2012) önerdikleri sezgisel parametre güncelleme tabanlı KKO kullanarak GSP ve ARP’de başarılı 

sonuçlar elde etmişlerdir. Neyoy vd. (2013) çalışmalarında GSP çözümünde bulanık uyarlama tabanlı 

KKO (BKKO) ile sezgisel parametreleri iterasyonlarda oluşan tur sürelerine göre bulanık taban 

kuralları ile belirlemişlerdir. Castillo vd. (2013) bir robotun bulanık mantık ile kontrolünde, 

parametrelerini bulanık mantık kullanarak iterasyonlar boyunca değiştirdikleri KKO modelini 

önermişlerdir. 

KKO ile problemin çözümünde algoritmanın yerel optimuma takılmaması ve global optimuma 

yaklaşabilmesi için çözüm aşamasında iterasyonlardan elde edilen bilginin kullanılması oldukça 

faydalı bir yaklaşımdır. Bu sayede algoritma daha akıllı hale getirilmektedir. Çalışmada KS için 

önerilen yeni bir parametre ve bu parametrenin bulanık kural tabanı kullanılarak güncellenmesi ile 

KKARP için yeni bir BKKO yaklaşımı geliştirilmiştir. Önerilen BKKO ile KS, KKARP test 

problemlerinde karşılaştırılmıştır. Bunun için örnek problem veri setleri tsplib kütüphanesinden 

alınmıştır. GSP ve ARP test problemleri için Reinelt (1991) tarafından oluşturulan tsplib adlı 

kütüphanede çok bilindik KKARP veri setleri ve bilinen optimum tur süreleri bulunmaktadır. KKARP 

alanındaki çalışmalarda tsplib’de bulunan test problemleri çözülmekte ve algoritmaların 

performansları kolaylıkla kıyaslanabilmektedir. 

1. YÖNTEMLER 

1.1. Karinca Kolonisi Optimizasyon Algoritması 

Dorigo (1992) tarafından ilk defa önerilen KKO’da, karıncalar geçtikleri yollara feromon izleri 

bırakmakta ve belirli oranda feromonlar buharlaşarak birim zamanda daha az karınca geçen uzun 

yollarda feromonlar daha az bulunmaktadır. Yol seçiminde feromon miktarını önemseyen karıncalar 

daha çok feromon bulunan yolları yeni seçimlerinde tercih etmektedirler.  

Dorigo (1992) iki nokta arası feromon iz miktarına ayrıca noktalar arası uzaklığı bir başka adla 

görünürlük değerini ekleyerek bir karıncanın hangi yolu seçmesi gerektiğini belirlemiştir. Karıncaların 

bir sonraki adımda hangi yola gideceğini belirleyen olasılık değeri KS için aşağıdaki gibidir (Dorigo 

vd., 1996: 6). 

                                                                             (1)
 

Eşitlik 1’de j noktaları daha önceden tur içerisinde k 

karıncası tarafından ziyaret edilmemiş noktalardan 

oluşmaktadır. Buna göre daha büyük feromon ve görünürlük değeri toplamına sahip yol en çok 

olasılıkla seçilmektedir. Eşitlik 1’de yer alan ifadeler ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 
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k
iNj

: k. karıncanın gidebileceği tüm j noktaları. 

k
iNk

: i. noktada bulunan tüm karıncalar.
 

k
ijP    : k. karıncanın i. noktadan j noktasına geçme olasılığı  

ij   : i ve j noktaları arasındaki feromon değeri  

ij   : i ve j noktaları arasındaki görünürlük değeri 

   : feromon katsayısı  

   : görünürlük katsayısı  

N  : noktalar kümesi 

KS’de turlar sonunda yollardaki feromon izleri aşağıdaki Eşitlik 2 yardımıyla 

güncellenmektedir (Dorigo vd. 1996: 5). 

ijijij tt   )(.)1(             (2) 

burada (1 )  yoldaki feromon buharlaşma oranı olup i-j noktaları arasına eklenen feromon 

miktarı ise Eşitlik 3’deki gibi hesaplanmaktadır; 






m

k

k
ijij

1

              (3) 

burada 
k

ij  k. karıncanın i ve j noktaları arasına bıraktığı feromon miktarıdır ve aşağıdaki gibi 

Eşitlik 4’de hesaplanmaktadır. 
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          (4)

 

burada Q sabit bir değer olup 
kL  k. karıncanın tur uzunluğudur. 

Çalışmada KS algoritmasındaki feromon güncellenmesine değişiklik yaparak iterasyonun en iyi 

turuna daha çok feromon izi bırakabilmek için Eşitlik 4 yerine aşağıdaki Eşitlik 5 kullanılarak yeni iyi 

çözümlerin feromon miktarı daha çok arttırılmıştır. 
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   eger i-j yolunu kullanirsa
( )

0  er durumlarda

k

k ibij

Q

L bib L

dig






  

        (5)

 

Burada Lib iterasyonun en iyi tur uzunluğu olurken bib 0’dan büyük 1’den küçük belirlenebilen, 

son iterasyondaki en iyi turu ağırlıklandırma katsayısıdır. Global aramaya yoğunlaşmak için son 

iterasyondaki en iyi turda bulunan yollara aktarılan feromonu fazla arttırmayarak karıncaların farklı 

yollar keşfetmesinin önünü açmalı ve bunu sağlamak için de bib 0’a yakın tercih edilmelidir. Yerel 

aramaya yoğunlaşmak için ise son iterasyondaki en iyi turda bulunan yollara aktarılan feromonu daha 

çok arttırarak  son keşfedilen yollara olan karıncaların ilgileri arttırılmalı ve bunu sağlamak için de bib 

parametresinin 1’e yakın olması gerekmektedir. Parametre bib, 0 değerini aldığında feromon 

güncellemesi KS ile aynı olmaktadır. Çalışmada bib değeri bulanık kural tabanları ile 0-1 aralığında 

belirlenmektedir. Bu sayede iterasyonlar boyunca çözüm sürecinin gidişatına göre algoritma global 

veya yerel aramaya yoğunlaşabilmektedir. 

1.2. Bulanık Karınca Kolonisi Optimizasyonu 

Çalışmada önerilen BKKO ile KS feromon ekleme kuralında modifikasyon yaparak bulanık 

taban kurallı feromon iz miktarı önerilmektedir. Her bir iterasyonda bırakılan feromon iz miktarının 

kontrolü ile algoritmanın global ve yerel arama yapmasında kontrolün sağlanması amaçlanmıştır. 

Bulanık taban kuralı ile elde edilen bib değeri iki önemli girdi parametresi ile belirlenmektedir. 

Bunlardan birincisi Shi ve Eberhart (2001) tarafından Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu (BPSO) 

için önerilen Yeni En iyi Değer (YED) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır; 

min

min

EDED

EDED
YED

maks 


            (6) 

Eşitlik 6’da ED mevcut en iyi değer, EDmin minimizasyon yönlü GSP için elde edilebilecek 

bilinen veya tahmin edilen en iyi değer, EDmaks ise istenmeyen ve kötü bir değer olarak ifade 

edilmektedir. YED’in iterasyonlar boyunca azalması beklenmektedir. Azalan YED ile global arama da 

azalacaktır. 

Ayrıca Niknam (2010) tarafından BPSO için önerilen ve iterasyon boyunca global minimumun 

değişmeme durumunda global aramaya odaklanılmasını sağlayan, mevcut globalin değişmediği 

iterasyon sayısının, optimizasyon boyunca globalin değişmediği maksimum iterasyon sayısına oranını 

ifade eden Global Değişmeme Oranı (GDO), 0 ile 1 aralığında normalize edilerek BKKO’nun ikinci 

girdi değişkeni olarak kullanılacaktır. Şekil 1’de YED ve GDO girdi değişkenleri ve bib çıktı 

değişkeni için tanımlanan bulanık üyelik derecelerini ifade eden fonksiyonlar bulunmaktadır. Şekilde 

yer alan, az (S), orta (M), çok (L) ve en çok (XL) kümeleri ile ifade edilen YED ve GDO bulanık 

kurallar ile bib değerini oluşturmaktadır.  
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Şekil 1: YED, GDO ve bib için Bulanık Üyelik Fonksiyonları 

Bulanık kurallara örnek olarak aşağıdaki kural yapıları verilebilmektedir; 

Eğer (YED az ise) ve (GDO çok ise) o halde (bib çoktur) 

Eğer (YED çok ise) ve (GDO az ise) o halde (bib çoktur) 

Bulanık kuralların tamamı ise Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1: bib için  Bulanık Kurallar 

  

GDO 

   

  

S M L XL 

YED S XL XL L L 

 

M XL L M M 

 

L L M M S 

 

XL L M S S 

 
2. BULGULAR 

Çalışmada önerilen BKKO modelini test etmek için tsplib kütüphanesinden iki adet KKARP 

örneği olan 48 noktalı att48 problemi ile 33 noktalı eil33 test problemleri seçilmiştir. Problem att48’de 

aynı kapasiteye sahip araçlar ile eşit miktarda ile  talepleri olan noktalar bulunurken eil33 probleminde 

aynı kapasiteye sahip araçlar ile farklı miktarda talepleri olan noktalar bulunmaktadır.  

Problemlerin çözümünde KS ile BKKO karşılaştırılmıştır. Kullanılan sabit parametreler ise, 

karınca sayısı m=100, α=5, β=5, ⍴=0.99 iken problemlerde iterasyon sayısı n*100 olarak her bir 

problem 10’ar kez ayrı ayrı çözülmüştür. Sonuçlar Tablo 2’deki gibi gerçekleşmiştir. 
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Tablo 2: KS ve BKKO Optimizasyon Sonuçları 

Problem Eil33 Eil33 Att48 Att48 

Yöntem KS BKKO KS BKKO 

Bulunan Minimum Tur Uzunluğu 850.92 848.15 42708 42047 

Bilinen Minimum Tur Uzunluğu 835 835 40002 40002 

Bilinen Minimum Tur  

Uzunluğundan Fark Yüzdesi 0.019066 0.015749 0.067642 0.051112 

 

10’ar kez çalıştırılan algoritma sonuçlarına bakıldığında her iki yöntem de iki problem için 

literatürde yer alan optimum değerleri bulamamıştır. Fakat bulunan minimum tur uzunlukları 

bakımından önerilen BKKO, KS’den daha iyi performans göstermiştir. Problem eil33 için kabul 

edilebilir çözüm sunan algoritma att48’de istenen başarıyı sağlayamamıştır.  

3. TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Adaptif olmayan sezgisel algoritmaların en büyük problemlerinden birisi çözüm aşamasında 

ortaya çıkan bilgiden faydalanamaması ve önceden tanımlı bir şekilde global veya yerel aramaya 

odaklanmasıdır. BKKO ile bulanık öz uyarlamalı algoritmalar iyi sonuç vermekle kalmamakta ayrıca 

problemin çözüm gidişatına göre arama yönünü tayin edebilmektedir. Bu nedenle sezgisel algoritma 

yapay zekanın bir türü olan bulanık mantığı kullanarak akıllı hale gelmektedir. Araştırmacıların 

bulanık kuralların tanımlanması ve bulanık küme üyeliklerinin değerlendirilmesi hususunda 

yapacakları çalışmalar önerilen yöntemin etkinliğini arttırması beklenmektedir.  Gelecek çalışmalarda 

farklı adaptif sezgisel parametre değişimleri diğer test problemlerinin üzerinde denenerek sezgisel 

algoritma performansları iyileştirilebileceği ve gerçek hayat problemlerinde de etkin çözümler elde 

edilebileceği ön görülmektedir.  

4. SONUÇ 

KKARP gerçek hayatta doğrudan karşılığı olan önemli bir NP-zor problemdir. Problemin 

çözümünde sezgisel algoritmaların kullanılması çözüm hızı ve etkinliği açısından verimli sonuçlar 

doğurmaktadır. Problem farklı kısıt tipleri ve durumlara göre oldukça kolay şekilde gerçek hayattaki 

lojistik problemlerine uyarlanabilmektedir. Bu nedenle problemin etkin çözümü aslında bir çok farklı 

problemin çözümünde yol gösterici olarak oldukça faydalı sonuçlar doğurmaktadır.   

KAYNAKÇA 

1. Castillo, O., Neyoy, H., Soria, J., García, M., ve Valdez, F. (2013). Dynamic fuzzy 
logic parameter tuning for ACO and its application in the fuzzy logic control of an 
autonomous mobile robot. International Journal of Advanced Robotic Systems, 10(1), 
51. 



660 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

2. Clarke, G., ve Wright, J. W. (1964). Scheduling Of Vehicles From A Central Depot To 
A Number Of Delivery Points. Operations research, 12(4), 568-581. 

3. Dantzig, G. B., ve Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. Management 
science, 6(1), 80-91. 

4. Dorigo, M. (1992). Optimization, learning and natural algorithms. Ph. D. Thesis, 
Politecnico di Milano, Italy. 

5. Dorigo, M., Maniezzo, V., ve Colorni, A. (1996). Ant system: optimization by a colony 
of cooperating agents. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 
(Cybernetics), 26(1), 29-41. 

6. Dorigo, M., ve Blum, C. (2005). Ant colony optimization theory: A survey. Theoretical 
computer science, 344(2-3), 243-278. 

7. Ekşioğlu, B., Vural, A. V., ve Reisman, A. (2009). The vehicle routing problem: A 
taxonomic review. Computers & Industrial Engineering, 57(4), 1472-1483. 

8. Förster, M., Bickel, B., Hardung, B., ve Kókai, G. (2007, July). Self-adaptive ant colony 
optimisation applied to function allocation in vehicle networks. In Proceedings of the 
9th annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation (pp. 1991-1998). 
ACM. 

9. Golden, B. L., Magnanti, T. L., ve Nguyen, H. Q. (1972). Implementing Vehicle 
Routing Algorithms. Networks, 7(2), 113-148. 

10. Golden, B. L., ve Stewart, W. R. (1978). Vehicle routing with probabilistic demands. In 

Computer Science and Statistics: Tenth Annual Symposium on the Interface, NBS 
Special Publication (Vol. 503, pp. 252-259). 

11. Hlaing, Z. C. S. S., ve Khine, M. A. (2011). Solving traveling salesman problem by 
using improved ant colony optimization algorithm. International Journal of Information 
and Education Technology, 1(5), 404. 

12. Jun-man, K., ve Yi, Z. (2012). Application of an improved ant colony optimization on 
generalized traveling salesman problem. Energy Procedia, 17, 319-325. 

13. Levin, A. (1971). Scheduling And Fleet Routing Models For Transportation Systems. 

Transportation Science, 5(3), 232-255. 
14. Li, Y., ve Li, W. (2007). Adaptive ant colony optimization algorithm based on 

information entropy: Foundation and application. Fundamenta Informaticae, 77(3), 229-
242. 

15. Lin, S. W., Lee, Z. J., Ying, K. C., ve Lee, C. Y. (2009). Applying hybrid meta-
heuristics for capacitated vehicle routing problem. Expert Systems with 
Applications, 36(2), 1505-1512. 

16. Neyoy, H., Castillo, O., ve Soria, J. (2013). Dynamic fuzzy logic parameter tuning for 
ACO and its application in TSP problems. In Recent Advances on Hybrid Intelligent 
Systems (pp. 259-271). Springer Berlin Heidelberg. 

17. Niknam, T. (2010). A new fuzzy adaptive hybrid particle swarm optimization algorithm 
for non-linear, non-smooth and non-convex economic dispatch problem. Applied 
Energy, 87(1), 327-339. 

18. Reinelt, G. (1991). TSPLIB—A traveling salesman problem library. ORSA journal on 

computing, 3(4), 376-384. 
19. Shi, Y., ve Eberhart, R. C. (2001). Fuzzy adaptive particle swarm optimization. In 

Evolutionary Computation, 2001. Proceedings of the 2001 Congress on (Vol. 1, pp. 
101-106). IEEE. 

20. Solomon, M. (1983). Vehicle Routing And Scheduling With Time Window Constraints: 
Models and algorithms. Technical report, College of Business Admin. Northeastern 
University, No. 83-42. 

21. Toth, P., ve Vigo, D. (2002). Models, relaxations and exact approaches for the 

capacitated vehicle routing problem. Discrete Applied Mathematics, 123(1), 487-512. 

  



661 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN 

BAŞARILARINI ETKİLEYEN YETERLİLİKLERİN BULANIK 

DEMATEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR KARAR 

DESTEK SİSTEM ÖNERİSİ 

Osman Pala Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü 

Mehmet Aksaraylı Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü 

ÖZET 

Günümüzde, çoğu öğrenci, lisansüstü programları ile eğitim hayatlarını sürdürerek hedeflerine 

ulaşmaya çalışmaktadır. Lisansüstü programında başarılı olmaya dair yeterliliklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi önemli bir konudur. Çalışmada Ekonometri lisansüstü öğrenci başarı yeterlilikleri 

değerlendirilmesinde Bulanık DEMATEL yöntemi kullanılmıştır. Python programlama dili 

kullanılarak yeni bir Bulanık DEMATEL yazılımı hazırlanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi ile 

öğrencilerin daha lisansüstüne başlamadan geliştirmesi gereken yönleri tespit edilmiş ve lisansüstü 

aday değerlendirilmesinde faydalanılacak önemli çıktılar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitimde Başarı, Bulanık DEMATEL, Ekonometri Bölümü, Karar 

Destek Sistemi. 

 

EVALUATION OF COMPETENCIES AFFECTING THE SUCCESS OF THE 

GRADUATE STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMETRICS BY 

FUZZY DEMATEL METHOD AND A DECISION SUPPORT SYSTEM PROPOSAL 

ABSTRACT 

Nowadays, Most of the students are trying to reach their goals by continuing their education 

life with graduate programs. Determining and evaluating competencies to be successful in the graduate 

program is an important issue. In the study Competencies for Econometric graduate student 

achievement qualifications were evaluated by Fuzzy DEMATEL method. A new Fuzzy DEMATEL 

software has been prepared using the Python programming language. By evaluating the results, it was 

determined the most important competencies that the students need to develop before starting to the 

program graduate, and important outputs were obtained to be utilized in the evaluation of the graduate 

candidates. 

Keywords: Success in Graduate Programs, Fuzzy DEMATEL, Department of Econometrics, Decision 

Support System. 
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GİRİŞ 

Üniversite lisans mezuniyeti öğrencilere istedikleri mesleklere ve başarılı kariyer hayatlarına 

kavuşabilmesi açısından lisans mezunlarının artan sayısı nedeniyle çoğu zaman yetmemektedir. Bu 

nedenle yüksek lisans ve doktora programlarına olan talep artmaktadır. Ne var ki lisansüstü 

programlarında başarılı olmak için gerekli olan bazı önemli yeterlilikler mevcuttur. Yeterliliklerin 

farkında olmayan ve kendini bu doğrultuda yetiştirmeyen lisansüstü öğrencilerinin birçoğu programı 

tamamlayamamaktadır. Lisansüstü programlarına artan talep, okulların lisansüstü eğitim almak isteyen 

adayları doğru bir şekilde değerlendirmesini gerektirmektedir. Uygun olmayan adayların eğitime 

kabulü hem okul hem de adaylar açısından ciddi bir zaman, emek ve parasal kaynak israfına yol 

açmaktadır. Lisansüstü programında başarılı olmaya dair yeterliliklerin belirlenmesi ve hangilerinin 

daha önemli olduğunun değerlendirilmesi önemli bir konudur.  

Çalışmada, lisansüstü başarılı olma yeterliliklerinin değerlendirilmesi problemi birden çok kriter 

içerdiği ve kriterlerin başarılı olmada önem derecelerinin belirlenmesini gerektirdiği için bir Çok 

Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemi olarak ele alınmıştır. Lisansüstü programında başarılı olma 

yeterlilikler arası etkileşim olması ve bu etkileşimin sözel olarak değerlendirilmesinden dolayı bir 

ÇKKV yöntemi olan Bulanık DEMATEL kullanılmıştır. 

Bulanık DEMATEL ile ilgili literatüre bakıldığında, Wu ve Lee (2007) çalışmalarında 

yöneticilerin yeterliliklerini oluşturmuş ve Bulanık DEMATEL ile değerlendirmiştir. Chang vd. 

(2011) çalışmalarında  Bulanık DEMATEL ile tedarik seçim kriterlerinin önem seviyelerini elde 

etmişlerdir. Zhou vd. (2011) acil durumlarda yönetim için kritik başarı faktörlerini  Bulanık 

DEMATEL ile değerlendirmiş ve aralarındaki bağlantıyı araştırmışlardır. Chou vd. (2012) Bulanık 

DEMATEL’I bir başka ÇKKV yöntemi olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile birlikte 

kullanarak bilim ve teknoloji alanında personel seçimi üzerinde durmuşlardır. Shieh vd. (2013) 

Bulanık DEMATEL yöntemini, işe alım hizmeti destek programı için personeli değerlendirmede 

kriterlerin önemini değerlendirmek için kullanmışlardır. Aksakal ve Dağdeviren (2015) bir işletmede 

çalışan personelin işgücü yetenek düzeyinin değerlendirmesinde Bulanık DEMATEL yöntemini 

Bulanık AHP ile birlikte kullanıp hedef programlama ile işgücü atama modelini değerlendirmişlerdir. 

Altan ve Aydın (2015) Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSİS yöntemlerini kullanarak, bir işletme 

için lojistik firması alternatifleri arasından en iyi alternatifin seçimini gerçekleştirmişlerdir. 

Chaghooshi vd. (2016) Bulanık DEMATEL ve Bulanık Vikor kullanarak proje için en iyi yöneticiyi 

belirleme problemini çözmüşlerdir. 

Çalışmada, amaç Bulanık DEMATEL yöntemi kullanılarak Ekonometri lisansüstü başarı 

yeterliliklerinin değerlendirmesi olup, ayrıca kullanılan yönteme dair bir paket program bulunmaması 

nedeniyle bir karar destek sistemi oluşturulmuş ve yeni bir paket program geliştirilmiştir. Çalışmanın 

geri kalan kısmında problemin çözümünde kullanılan yöntem olan Bulanık DEMATEL, yöntemin 
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kullanımı için hazırlanan karar destek sistemi, probleme dair uygulama ve sonuç bölümleri yer 

almaktadır. 

1. YÖNTEMLER 

1.1. Bulanık Dematel 

Lin ve Wu (2008) DEMATEL yönteminde kriterler arası etkileşimin kesin değerlerle ifade 

edilmesinin zor olması nedeniyle Bulanık DEMATEL’i aşağıdaki adımlarla uygulamayı 

önermişlerdir: 

Adım 1: Karar Probleminde Amacın Tanımlanması ve Karar Verici Ekibin Oluşturulması:  

Karar problemi tanımlanmalı ve amaç net bir şekilde ifade edilmelidir. Karar probleminin 

konusunda uzman olan kişiler tarafından karar verici ekip oluşturulmalıdır. 

Adım 2: Değerlendirme Kriterlerin Tanımlanması ve Bulanık Dilsel Ölçeğin Tasarımı:  

Problemde öncelikle karar verici ekip tarafından değerlendirme kriterleri belirlenir. Sonrasında 

kriterler arasında etkileşimi ifade edecek bulanık dilsel değişkenler ve bulanık ölçek tanımlanır. Tablo 

1’de çalışmada kullanılan dilsel ifadeler ve Lin ve Wu (2008) tarafından önerilen bulanık sayılar 

bulunmaktadır. 

Tablo 1: Dilsel İfadeler ve Bulanık Karşılıkları 

Dilsel İfadeler  Üçgensel Bulanık Sayılar  

Etkisiz (E) (0.00, 0.00, 0.25)  

Az Etkili (A) (0.00, 0.25, 0.50)  

Orta Etkili (O) (0.25, 0.50, 0.75)  

Çok Etkili (Ç) (0.50, 0.75, 1.00)  

Yüksek Etkili (Y) (0.75, 1.00, 1.00)  

Kaynak: (Lin ve Wu, 2008: 208) 

Adım 3: Kriterler Arasındaki İkili Etkileşimlerin Değerlendirilmesi: 

C= niCi ,...,2,1|   adet kriter arasındaki etkileşim p adet karar vericinin ayrı ayrı değerlendirmesi 

sonucu nxn boyutlu  
)()2()1( ~

,...,
~

,
~ pZZZ bulanık matrisleri elde edilir. İkili karşılaştırma matrisi )(~ kZ k. 

karar vericiye ait olup, 
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Adım 4: Normalize İlişki Matrisinin Elde Edilmesi 
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Adım 5: Yapısal Modelin Kurulumu ve Analizi 

Toplam ilişki matrisi, 
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1.2. Karar Destek Sistemi 

Çalışmada kullanılan yöntem olan Bulanık DEMATEL metodunda yer alan hesaplamalar için 

herhangi bir paket program olmaması ve gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılabilmesi için Python 

3.5 programlama dilinde kullanıcı ara yüzü olan ve hem DEMATEL hem de Bulanık DEMATEL’e 

dair tüm hesaplamaları yapabilen ve kriterler arası ilişki grafiğini de çizebilen ABO adlı bir karar 

destek sistemi oluşturulmuştur. Şekil 1-5’de paket programın ara yüzü ve nasıl kullanıldığı aşamalar 

halinde görülmektedir. 

 

Şekil 1: ABO Kullanıcı Ara Yüzü ve Kullanım Bilgisi 
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Şekil 2: ABO Kullanıcı Ara Yüzü ve Kriter Ekleme 

 

Şekil 3: ABO Kullanıcı Ara Yüzü ve Kriter Karşılaştırma 

 

Şekil 4: ABO Kullanıcı Ara Yüzü ve Kriter Karşılaştırma Tamamı 
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Şekil 5: ABO Kullanıcı Ara Yüzü ve Kriter Değerlendirme  

2. BULGULAR 

Çalışmanın amacı, Ekonometri Bölümü’nde lisansüstü öğrenim yapmak isteyen öğrencilerin 

programda başarılı olabilmesi için gerekli olan yeterlilikler arası etkileşimi belirlemek ve başarılı 

olabilecek öğrencilerin portresini ortaya koyabilmektir. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir.  

2.1. Ekonometri Lisansüstü Yeterliliklerin Belirlenmesi 

Öncelikle yeterlilikler farklı boyutlarda ele alınmıştır. Bunlardan birincisi demografik boyuttur. 

Demografik boyutta yer alabilecek cinsiyet, yaş, memleket, gelir düzeyi ve çalışma durumu lisansüstü 

öğrencileri açısından düşünüldüğünde etkileri farklılık göstermektedir. Benzer şekilde derslere göre 

bilgi düzeyi yeterlilik boyutu program başlangıcında etkili olsa da programı başarılı bir şekilde 

bitirmede öğrenciler açısından farklılık yaratmamaktadır. Bir başka yeterlilik boyutu olan ve kısaca 

beceri yeterlilikleri olarak adlandırılan, öğrencilerin programa dair becerilerini ve istek düzeylerini 

ifade eden yeterlilik boyutunun öğrencinin başarısında daha fazla etken olduğu düşünülmektedir.  

Buna göre ekonometri lisansüstü programlarında önemli olan yeterlilikler Tablo 2’de olduğu gibi 

ekonometri lisansüstü deneyimi oldukça fazla olan uzman akademisyenler tarafından belirlenmiştir. 

Tablo 2: Ekonometri Lisansüstü Yeterlilikleri 

F1 Analitik düşünme becerisi F7 Başarı hedeflerinin olması 

F2 Araştırma ve sorgulama becerisi F8 Stresle mücadele ve zaman yönetiminde başarılı 

olması F3 Teknolojiyi etkin kullanabilmesi F9 Başarmaya dair özgüvenin olması 

F4 Öğrenmeye meraklı olması F10 Gerekli enerji ve çalışma azmine sahip olması 

F5 Sunum becerisi olması F11 Sebep sonuç ilişkisi kurma becerisine sahip olma 

F6 İletişim ve insan ilişkileri becerisi F12 İnovatif üretkenliğe sahip olması 

Bulanık DEMATEL ile Ekonometri Lisansüstü Yeterliliklerin Karşılaştırılması 

İkinci aşamada ise yeterliliklerin etkileyen, etkilenen olarak karşılaştırılması, Bulanık 

DEMATEL sözel ölçeği kullanılarak uzman akademisyenlerin topluca değerlendirilmesi ile 
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yapılmıştır. Tablo 3’de ekonometri lisansüstü yeterliliklerin değerlendirmelerinden oluşan matris 

bulunmaktadır.  Örneğin F1 yeterliliği F2 yeterlilğini “A” az düzeyde etkilerken, F2 yeterliliği F1 

yeterliliğini “O” orta düzeyde etkilemektedir.  

Tablo 3: Ekonometri Lisansüstü Yeterliliklerin Karşılaştırılma Matrisi 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

F1 

 

A O E E A E A O E Y Ç 

F2 O 

 

Ç A A E A A A O Ç Y 

F3 O Y 

 

A Ç E A O O A O Ç 

F4 O Ç Ç 

 

A O Y O Ç Y Ç Ç 

F5 E E E A 

 

O A O Ç A A A 

F6 A E E A Ç 

 

O Ç O E A E 

F7 O Ç Ç Y O A 

 

Ç Y Y O A 

F8 E E A A O Ç Ç 

 

Ç Ç E A 

F9 A O O A O O O O 

 

Ç A O 

F10 E A A O A A O A O 

 

E Ç 

F11 Ç Ç O O Ç O Ç Ç O O  Ç 

F12 Ç Y O Ç O A O O Ç O Ç  

 

2.2. Bulanık DEMATEL ile Ekonometri Lisansüstü Yeterliliklerin Ağırlıklandırılması  

Son aşamada ise yeterliliklerin karşılaştırılmalarından oluşturulan matrislerde yapılan Bulanık 

DEMATEL işlemleri sonucunda yeterlilikler ile ilişkili olma düzeyi D+R, yeterlilikleri etkileme 

düzeyi D-R ve yeterlilik ağırlık değerleri (W) hesaplanmış ve Tablo 4’te verilmiştir. Örneğin F1 
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yeterliliği diğer yeterliliklerle 3.192 değerinde ilişkili iken etkileme düzey değeri negatif ve -0.125 ile 

daha çok etkilenen yeterlilik olarak belirlenmiş ve başarılı olmada ağırlığı 0.072 bulunmuştur.  

Tablo 4: Ekonometri Bölümü Lisansüstü Yeterlilik Kriterleri Ağırlıkları 

Fi Yeterlilikler D+R D-R W 

F1 Analitik düşünme becerisi 3.192 -0.125 0.072 

F2 Araştırma ve sorgulama becerisi 3.878 -0.095 0.082 

F3 Teknolojiyi etkin kullanabilmesi 4.007 0.231 0.087 

F4 Öğrenmeye meraklı olması 4.368 0.962 0.101 

F5 Sunum becerisi olması 3.283 -0.623 0.067 

F6 İletişim ve insan ilişkileri becerisi 2.977 -0.187 0.069 

F7 Başarı hedeflerinin olması 4.503 0.515 0.097 

F8 Stresle mücadele ve zaman yönetiminde  başarılı 

olması 

3.772 -0.394 0.076 

F9 Başarmaya dair özgüvenin olması 4.336 -0.526 0.082 

F10 Gerekli enerji ve çalışma azmine sahip olması 3.619 -0.528 0.073 

F11 Sebep sonuç ilişkisi kurma becerisine sahip olma 4.498 0.561 0.098 

F12 İnovatif üretkenliğe sahip olması 4.709 0.208 0.096 

 

Tablo 4’e göre ilişki düzeyi D+R değerleri en yüksek olan yeterliliklerin sırasıyla ‘İnovatif 

üretkenliğe sahip olması (F12)’ ve ‘Başarı hedeflerinin olması (F7)’ olduğu görülmektedir. D-R 

değerleri incelendiğinde ise diğer yeterlilikleri pozitif anlamda etkileyen en önemli yeterliliğin 

‘Öğrenmeye meraklı olması (F4)’, en çok etkilenenin ise ‘Sunum becerisi olması (F5)’ olduğu 

görülmektedir. Yeterlilik ağırlıklarına bakıldığında ise en önemli yeterliliklerin ‘Öğrenmeye meraklı 

olması (F4)’, ‘Sebep sonuç ilişkisi kurma becerisine sahip olma (F11)’, ‘Başarı hedeflerinin olması 

(F7)’ ve ‘İnovatif üretkenliğe sahip olması (F12)’ olduğu görülmüştür. Şekil 6’da yeterliliklerin 

Bulanık DEMATEL ilişki grafiği değerlendirmeleri görsel olarak özetlemektedir. 
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Şekil 6: Bulanık DEMATEL Yeterlilik İlişki Grafiği 

3. TARTIŞMA ve ÖNERİ 

Çalışmada hem diğer yeterlilikleri pozitif anlamda en çok etkileyen hem de en çok ağırlığa 

sahip olan ‘öğrenme merakı olması’ yeterliliği ekonometri lisansüstü programına doğru aday 

tespitinde ilk olarak bakılması gereken yeterlilik olarak öne çıkmaktadır. Öğrenme merakı olan bir 

öğrencinin lisansüstü başarıyı etkileyen diğer yeterlilikler açısından gelişime açık olduğu ve öğrenme 

merakının pozitif anlamda diğer yeterlilikleri de geliştirdiği görülmektedir. Adayların kendi öz 

değerlendirmelerini çalışmada adı geçen yeterlilik düzeyleri bağlamında yapmaları onların zaman, 

emek ve maddiyat açısından kayba uğramamaları ve akademik başarı göstermeleri bakımından önemli 

olarak görülmektedir.  

4. SONUÇ 

Günümüzde işgücü piyasasında artan rekabet koşullarında yükseköğretimde lisansüstüne 

yönelik talep te artmaktadır. İşgücü ve maddi kaynak kısıdı bulunan lisansüstü eğitim programlarında 

başarıyı arttırmak için önemli bir nokta da doğru adayların eğitime alınmasıdır. Doğru adayların tespiti 

ve eğitime kabulu ile grupta yer alan bütün adayların genelinde de birbirlerini pozitif anlamda 

etkilemeleri sayesinde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Gelecek çalışmalarda farklı yeterlilik boyutları, 

farklı yöntemler ve bölümlere dair lisansüstü yeterliliklerin tekrardan değerlendirilmesi ülke 

yükseköğretimine önemli bir katkı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Ekonomik sistemin önemli bir unsuru olan emek piyasaları ve bu piyasalarda yaşanan 

gelişmeler ekonominin genelinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Ayrımcılık aynı zamanda 

Cinsiyetler arasında, gelir, statü ve fırsat farklılık larına sebep olduğundan ekonomik sonuçlarının yanı 

sıra toplumsal sonuçları da olan bir olaydır. Günümüzde kadın işgücüne yönelik ayrımcılık emek 

piyasalarında yaşanan aksaklıkların başında gelmektedir. Emek piyasasında kadın işgücüne yönelik 

ayrımcılığın en dikkat çektiği alanlardan birisi ücrettir. Ülkemizde ve dünyada kadınlar bazı meslek 

gruplarının içinde sıkışıp kalmakta ve erkeklere göre daha düşük ücret düzeyine razı oldukları 

gözlenmektedir. Ayrımcılığın şiddeti, oxacaa (1973), tarafından geliştirilmiş olan ve cinsiyetler arası 

ücret ayrımcılığını açıklanan ve açıklanamayan kısımlara ayıran bir ayrışım yöntemi kullanarak tespit 

edilmektedir. Çalışmada kadın ve erkekler arasındaki ücret ayrımcılığının incelenmesi için 2016 yılına 

ait hanehalkı işgücü verileri kullanılmış ve cinsiyetlere göre ücret denklemleri tahmin edilerek oxacaa 

yöntemiyle ayrımcılığın şiddeti saptanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Oxacaa, Ücret denklemleri. 

GENDER-BASED WAGE DISCRIMINATION İN WORKING LIFE 

ABSTRACT 

The labor market, which is an important element of the economic system, and the 

developments experienced in these markets, have important consequences throughout the economy. 

Discrimination is also a cause of social consequences, as well as economic consequences, between 

genders, resulting in income, status and opportunity differences. Today, discrimination against the 

female workforce is one of the main problems in the labor market. One of the areas in which the 

discrimination against the female workforce is most important in the labor market is the wage. In our 

country and in the world, it is observed that women are trapped in some professional groups and are 

willing to pay lower wages than men. The severity of discrimination is determined using a 

decomposition method developed by oxacaa (1973), which separates gender pay discrimination into 

unexplained and unexplained parts. In order to examine the wage discrimination between men and 
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women in the study, household labor force data for 2016 were used and wage equations were 

estimated according to gender and tried to determine the severity of discrimination by oxacaa method. 

Keywords: Discrimination, Oxacaa, Wage equations. 

GİRİŞ 

İktisat teorisinde emek piyasasında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin yarattığı sonuçlar 

her zaman ilgi odağı olmuştur. Türkiye ekonomisinde ise, özellikle 1960 yıllardan sonra kadın 

emeğine ve kadın emeğinin işgücü piyasalarındaki konumuna dikkatler çevrilmeye başlamıştır. 

Çalışma hayatında kadın işgücünün karşılaştığı sorunlardan en büyüğü ise ayrımcılıktır. Ayrımcılık 

piyasada işçinin üretkenlikle alakası olmayan özelliklerinin göz önüne alınmasıdır. 

Gelişmiş seviyesi ne olursa olsun bütün ülkelerin işgücü piyasasında cinsiyete dayalı ücret 

ayrımcılığının varlığından bahsetmek mümkündür. Bu sebeple bu alanda yapılan çalışmalar 

ayrımcılığın varlığını tespit etmekten ziyade var olan ayrımcılığın derecesini ölçmeye yönelmiştir. 

Ayrımcılığın kökeninde ön yargılar yatmaktadır. İşverenler ya da müşteriler belirli bir ırktaki 

ve cinsiyetteki kişilerle birlikte çalışmak istemeyebilirler. Ayrımcılığın bir diğer nedeni ise, 

mükemmel olmayan bilgidir. İşverenler, işe alma sürecinde kişilerin bireysel özelliklerini 

değerlendirmek yerine bir grubun ortalama özelliklerini değerlendirdiğinden ayrımcılık söz konusu 

olmaktadır. 

Çalışmada, Türkiye’de cinsiyetler arasındaki ücret farlılıkları, ücreti belirleyen etkenlerin 

aşamalı olarak dahil edildiği farklı modeller çerçevesinde incelenerek ve sonuçta söz konusu 

farklılıkların derecesi ve kaynağı tespit edilmeye çalışılması amaçlanmıştır. Amaç, ücret 

ayrımcılığının varlığını test etmekten ziyade, varlığı kuşku götürmeyen ayrımcılığın derecesini tespit 

ederek, ücreti belirleyen beşeri ve fiziki donanımların, ayrımcılığa etkisini ortaya koymaktır.  

1. AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ VE VERİ SETİ 

Ekonomik literatür ücret fonksiyonun belirlenmesi açısından oldukça çeşitlilik göstermektedir. 

Bu denklemlerdeki ortak nokta ise ücretin donanım ve fiziki faktörler gibi iki gruptan oluştuğunun 

kabul edilmesidir. Eğitim, tecrübe, işteki pozisyon donanım faktörlerini içerirken, coğrafi bölge, ırk, 

cinsiyet ise fiziki faktörleri içermektedir.Çalışmada, TÜİK tarafından yapılan, 2016 Hanehalkı Gelir 

Dağılımı Anketi’ne ait 149076 haneden 380709 ferde ait veriler kullanılmıştır. Çalışmanın temel 

amacı, cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığının varlığını ve derecesini tespit edilmesidir.  

Temel insan sermayesi modelinden hareketle yapılacak çözümlemede kadın ve erkeklere ait iki 

ayrı ücret denklemi tahmin edilerek bu iki modelin ayrıştırılması Cotton ayrıştırma metodu ile 

yapılacak ve cinsiyetler arası ücret farklılığı tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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iiiii uzxsfw  ),,()ln(         (1) 

şeklinde yazılabilir. Burada )ln( iw , kişinin ücretinin doğal logaritmasını, si, eğitim süresini, xi, fiili iş 

tecrübesini, zi, kişinin fiziksel özelliklerini (ırk, cinsiyet, ulusal köken vb.), ve u i, ise rassal hata 

terimini temsil etmektedir.  

Ayrıştırma analizinde kullanılan yöntem Oaxaca ayrıştırma yöntemidir. Bu ayrıştırma 

analizinde temel kriter, her bir grup için ayrı olarak koşulan En Küçük Kareler (EKK) denklemlerinin 

katsayılarından ve grupların fiziki ve beşeri donanımlarını belirleyen değişken vektörlerinin 

ortalamasından yola çıkarak, aynı özelliğe sahip bireylerin kazançları arasında fark olup olmadığıdır. 

Eğer farklılık var ise piyasada cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığının varlığından bahsedilecektir. 

Oaxaca’ya göre ayrımcılığın olmadığı durumda, eğitim, tecrübe meslek ve benzeri donanımları eşit 

olan kadın ve erkek aynı ücreti alacaktır. Eğer bahsedilen donanımları aynı olan bireyler farklı ücret 

alıyorlarsa burada ayrımcılığın varlığından söz edilir.  

Qaxaca ayrıştırma yöntemine toplam ücret farkı şöyle bulunabilir:  

)()()ln()ln( kekekeke XXXww        (3a) 

Emek piyasalarında kadınlar aleyhine bir ayrımcılık olduğu düşüncesinde hareket ettiğimiz için 

(3a) denklemi kullanılmıştır. 

Denklemin sağındaki ilk terim donanım farklılıklarından kaynaklanan ücret farklarını 

vermektedir. Kişisel özellikler vektörleri ortalaması ve dolayısıyla donanım ortalamaları eşit olduğu 

taktirde, eke XX )(  ’e sıfıra eşit olacağı için beşeri ve fiziksel sermaye donanımından kaynaklanan 

ücret farklılıkları olmayacaktır. Denklemin sağındaki ikinci terim ise, cinsiyetler arasındaki, her bir 

faktörün veya en azından bir faktörün piyasadaki getiri farkını vermektedir. Bu terim piyasadaki 

ayrımcılıktan kaynaklanan ücret farkının değerine eşittir. 

2. ÜCRET DENKLEMLERİ VE AYRIŞTIRMA ANALİZİ 

Ayrıştırma analizi için kullanılacak ücret denklemleri yarı logaritmik formda kadın ve erkek 

çalışanlar için ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Çalışma Ekonomisi literatüründe en yaygın ve basit ücret 

denklemi, ücreti eğitim, deneyim ve deneyimin karesinin bir fonksiyonu olarak gören ve “Temel İnsan 

Sermaye Modeli” olarak isimlendirilen modeldir.  

Çalışmada “Temel İnsan Sermayesi” modelinin sadece eğitim ve deneyim değişkeni ile sınırlı 

olmasından kaynaklanan eleştirileri de dikkate alarak modele, potansiyel deneyimi temsil etmesi için 

yaş değişkeni de dahil edilmiştir. Tahmin edilecek ücret denklemlerinden ilki aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Yaş Erkek 4102 16 77 36.62 9,284 

 Kadın 947 18 70 33,56 8,488 

Eğitim Erkek 4102 ,00 15,00 9,2879 3,30270 

 Kadın 947 00 15,00 11,4625 2,67425 

Gelir Erkek 4102 1302 25800 2176,89 1444,617 

 Kadın 947 1305 30000 2276,98 1791,287 

 

Tablo 1’de kadın ve erkeklere ait tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Ankete katılan 4102 

erkek içerisinde minimum gelir elde etme yaşı 16 buna karşılık erkeklerde yaş için üst sınır 77 olarak 

saptanmıştır. Yaş değişkeni kadınlar için değerlendirildiğinde ise 947 kadın içerisinde minimum 

kazanç elde etme yaşı 18, kazanç elde edilen maksimum yaş ise 70’tir. Eğitim süresi olarak 

bakıldığında hem erkek hem de kadınlar için minimum eğitim durumu hiç eğitim almamış kişilerden 

oluşmakta ve en yüksek eğitim seviyesi ise yüksek lisans mezunları ile temsil edilmektedir. Tablo elde 

edilen gelirler açısından değerlendirildiğinde erkeklerde minimum gelir 1302 TL kadınlarda 1305 TL 

olarak gerçekleşmiş erkek ve kadınların kazançları maksimum olarak sırasıyla 25800 ve 30000’ dir. 

İlgili dönemde Türkiye’de kadınlar işgücü piyasasında yaşça erkeklere göre daha tecrübeli olarak 

girmekle birlikte elde ettikleri gelir düzeyi de erkeklerinkinden daha yüksektir. 
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Tablo 2: Ücret Denklemleri Sonuçları 

Değişkenler Erkek Kadın 

Model1 Model2 Model1 Model2 

Sabit 2,782242
*
  2,489515*  

Yaş 0,012401 0,013167 0,020109 0,019232 

Yaş (kare) -0,000105 -0,000117 -0,000179 -0,000169 

Eğitim (Yıl) 0.022406  0,030884  

İlkokul  2,897107  2,692787 

Ortaokul  2,945273  2,766546 

Lise  2,964978  2,806872 

Yüksek okul  3,118822  2,926428 

N 4101 4102 946 947 

R
2
 0.215 0.998 0.250 0.998 

F 374,285
* 

3668 104,53 66880,5 

 

Çalışmada temel insan sermayesi modelinden yola çıkarak oluşturulan 2 modele ilişkin 

sonuçlar yukarıda özetlenmiştir. Öncelikle mincerian ücret denklemi model 1 olarak adlandırılmış ve 

cinsiyetlere göre tahmin edilmiştir. Modeller yarı logaritmik formda tahmin edildiği için eğim 

katsayıları             transformasyonu ile elde edilmektedir. Model 2’de  Temel İnsan Sermayesi 

modeli sonuçlarına bakıldığında eğitim süresindeki 1 yıllık artış kadın işgücünün ücretinde 62.17 

erkeklerde ise 44.21 kadar artış sağlamaktadır. Tecrübeyi temsilen modele dahil edilen yaş 

değişkenine ilişkin bu tür bir kıyaslama yapıldığında ise, kadınlarda ilave tecrübenin ücret getirisi 

40.48 erkeklerde ise 24.47 bulunmuştur. 
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Tablo 3: Model 1 Sonuçlarına Göre Ayrıştırma Analizi
* 

 
Oaxaca Ayrıştırma Yöntemi (Denklem 3a ) 

 

Erkek Denklemi 

(Denklem 3a) 

Kadın 

Denklemi 

(Denklem 3a) Açıklanan 

 

Açıklanamayan 

 Değişkenler  eke XX )(   )( kekX    

Yaş 0.013167 0.019232 0.040334265 -0.203513733 

Yaşkare
 -0.000117 -0.000169 -0.026813448 0.062292541 

İlkokul 2.897107 2.692787 0.524864     0.018771 

Ortaokul 2.945273 2.76654 0.30309079 0.013588536 

Lise  

2.964978 2.806872 0.138853326 

 

0.041237785 

Yüksek öğretim 3.118822 2.926428 0.42827146 0.109910405 

 

Elde edilen bulgular cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığı katsayısının 0.042 olduğu yönündedir 

ve cinsiyetler arasındaki ücret farkının yaklaşık olarak %3’ünün ayrımcılıktan kaynaklandığını 

göstermektedir.  

Tablo 3 incelendiğinde erkek ve kadın arasındaki ücret ayrımcılığının eğitim seviyesi ilkokul 

düzeyindeyken 0.018 olduğu görülür. Buna karşılık bu rakam eğitim düzeyi yüksek öğretim seviyesine 

ulaştığında 0.109 olarak saptanmıştır. Bu rakamlar Türkiye’de eğitim seviyesi arttıkça ücret 

ayrımcılığının da arttığını göstermektedir. Başka bir deyişle nitelikli işgücü gerektiren işlerde faaliyet 

gösteren bireyler, daha düşük eğitim seviyesi gerektiren işlerde çalışanlara göre daha fazla ücret 

ayrımcılığına maruz kalmaktadır. 

3. SONUÇ 

Kadın işgücüne yönelik ayrımcılık, günümüzde emek piyasalarında ortaya çıkan aksaklıkların 

başında gelmektedir. Ücret ise işgücü piyasasında kadınlara yönelik ayrımcılığın en dikkat çektiği 

alanlardan birisidir. Gerek ülkemizde gerek ise dünyada kadınlar belirli meslek grupları içerisinde 

sıkışıp kalmakta ve erkekler ile kıyaslandığında daha düşük ücret düzeylerine sahip oldukları 

gözlenmektedir. 
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Çalışmada TÜİK tarafından yapılan, 2016 Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi’ne ait 149076 

haneden 380709 ferde ait veriler kullanılmıştır. Cinsiyetlere göre ücret denklemleri elde edilmiş oxaca 

yöntemi kullanılarak ayrımcılığın derecesi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen 4102 erkek içerisinde minimum gelir elde etme yaşı 16 buna karşılık 

erkeklerde yaş için üst sınır 77 olarak saptanmıştır. Yaş değişkeni kadınlar için değerlendirildiğinde 

ise 947 kadın içerisinde minimum kazanç elde etme yaşı 18, kazanç elde edilen maksimum yaş ise 

70’tir. Eğitim süresi olarak bakıldığında hem erkek hem de kadınlar için minimum eğitim durumu hiç 

eğitim almamış kişilerden oluşmakta ve en yüksek eğitim seviyesi ise yüksek lisans mezunları ile 

temsil edilmektedir. 

Temel İnsan Sermayesi modeli sonuçlarına bakıldığında eğitim süresindeki 1 yıllık artış kadın 

işgücünün ücretinde 62.17 erkeklerde ise 44.21 kadar artış sağlamaktadır. Tecrübeyi temsilen modele 

dahil edilen yaş değişkenine ilişkin bu tür bir kıyaslama yapıldığında ise, kadınlarda ilave tecrübenin 

ücret getirisi 40.48 erkeklerde ise 24.47 bulunmuştur. 

Elde edilen bulgular cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığı katsayısının 0.042 olduğu yönündedir ve 

cinsiyetler arasındaki ücret farkının yaklaşık olarak %3’ünün ayrımcılıktan kaynaklandığını 

göstermektedir. 

Yapılan ayrımcılık analizi incelendiğinde erkek ve kadın arasındaki ücret ayrımcılığının eğitim 

seviyesi ilkokul düzeyindeyken 0.018 olduğu görülür. Buna karşılık bu rakam eğitim düzeyi yüksek 

öğretim seviyesine ulaştığında 0.109 olarak saptanmıştır. Bu rakamlar Türkiye’de eğitim seviyesi 

arttıkça ücret ayrımcılığının da arttığını göstermektedir. Başka bir deyişle nitelikli işgücü gerektiren 

işlerde faaliyet gösteren bireyler, daha düşük eğitim seviyesi gerektiren işlerde çalışanlara göre daha 

fazla ücret ayrımcılığına maruz kalmaktadır. 
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HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ALANLARINDA YAZILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE YÖNELİK NİTELİKSEL BİR İNCELEME 

Mikail Batu- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü-İzmir 

Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü-İzmir 

ÖZET 

Belli yöntem ve deney yolları kullanarak evreni ve evren içerisindeki ayrıntıları inceleyen 

araştıran ve somut gerçekler ortaya koymaya çalışan bilgi yolu, bilim olarak adlandırılabilir. Bilimsel 

çalışmalar, konuya, çalışılan alana ve yere, çalışan kişilere vb. Birçok unsure gore ulaşılan sonuçlar ve 

elde edilen kazanımlar açısından farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde, halkla ilişkiler ve 

reklamcılık alanlarında akademik düzeyde bilimsel çalışmalar üniversitelerde yapılmakta ve çalışma 

sonuçları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek çalışma sahiplerine bazı dereceler 

kazandırabilmektedir. Üniversitelere bağlı fakültelerden mezun olduktan sonar aynı alanda veya Kabul 

edilen yakın alanlarda yüksek lisans (master) yapılarak bilim uzmanı olunmakta, doktora yapılarak da 

en yüksek seviyeli akademik derece alınmaktadır. Bu noktada enstitülere bağlı olarak üretilen halkla 

ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili tezler, alana yeni bakış açısı kazandırmak, bilimsel ve somut gerçekleri 

ortaya koyabilmek için  üretilmektedir.  

Bu çalışmanın evrenini www.tez.yok.gov.tr sayfasında, halkla ilişkiler ve reklamcılık 

alanlarındaki tezler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise 2007-2017 yılları arasında aynı 

alanlarda yayınlanmış 504 lisansüstü tezi kapsamaktadır.Çalışmada, nitel bir yöntem olan içerik 

analizi yöntemi kullanılmış olup, tez konuları baz alınarak kodlar oluşturulmuş ve bu konular alfabetik 

sıra ile kategorilendirilmiştir. Sonuç olarak, halkla ilişkiler alanında en çok “halkla ilişkiler, halkla 

ilişkiler disiplini, halkla ilişkiler eğitimi, halkla ilişkiler çalışmaları, halkla ilişkiler uygulayıcıları, 

halkla ilişkiler birimleri, siyasi halkla ilişkiler, finansal halkla ilişkiler, durumsal halkla ilişkiler, halkla 

ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkiler ajansları, halkla ilişkiler derneği” üzerine yazıldığı görülmüştür. 

Halkla ilişkiler alanında en az “işletme, uluslararası işletme, örgüt, kobi, kuruluş, üniversite, hastane, 

belediye, büyükşehir belediyesi, okul” konularında tezlerin yazılmış olduğu görülmüştür.  

Reklamcılık alanında ise en çok “reklam araçları, reklam denetim, reklam değerlendirme, 

reklam politika, reklam yönergesi, reklam faaliyetleri, reklam stratejileri, reklam kampanyaları, reklam 

filmleri, reklamda yaratıcılık, reklam uygulamaları, reklam tarihi, reklam olgusu,  karşılaştırmalı 

reklam, reklam okuryazarlığı” üzerinde durulduğu görülmüştür. Reklamcılık alanında en az  “marka, 

ürün, mal” konuları üzerine yazılmış olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Halkla ilişkiler, Reklamcılık, Lisansüstü tezler, İçerik Analizi.  

 

http://www.tez.yok.gov.tr/
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A QUALITATIVE STUDY ON THE GRADUATE THESES IN THE PUBLIC 

RELATIONS AND ADVERTISING STUDIES 

ABSTRACT 

The path of knowledge, which examine the universe in detail and reveal tangible facts by 

following specific methods and experimentation techniques, can be called science. According to many 

factors such as subject, research area and place, researcher, scientific studies may differ in terms of the 

achievements and the results. Nowadays, scientific studies at academic level in public relations and 

advertising are carried out in universities, and the results of the studies are evaluated by academicians 

and the researchers gains some titles. After graduation, someone becomes a scientist by studying 

Master of Science in the same field or certain fields and gains the highest level of academic title by 

studying for doctorate. At this point, theses in the public relations and advertising studies related to 

these institutes are written to give new perspectives and indicate scientific and tangible facts. 

Theses in public relations and advertising studies on www.tez.yok.gov.tr are the target of the 

study. The sample of the study includes 504 graduate theses published between  2007-2017 in the 

same field. Content analysis method, a qualitative method, is used in the study and codes are formed 

according to the thesis subjects and these are categorized in alphabetical order. As a result, it is seen 

that most of the theses in public relations are written in these subjects such as "public relations, public 

relations discipline, public relations education, public relations studies, public relations practitioners, 

public relations units, political public relations, financial public relations, situational public relations, 

public relations activities, public relations agencies, public relations associations”. It is seen that least  

of the thesis in public relations are written “business, international management, organization, sme, 

institution, university, hospital, municipality, metropolitan municipality, and school”. 

In the field of advertising, it is concluded that most of the theses are written in these subjects 

such as ‘advertising tools, advertising control, advertising evaluation, advertising policy, advertising 

instruction, advertising activities, advertising strategies, advertising campaigns, advertising films, 

creativity in advertising, advertising practices, advertising history, advertising facts, comparative 

advertising, advertising literacy’ and least of the thesis in advertising are written “brand, product and 

property”. 

Keywords: Public Relations, Advertising, Graduate theses, Content Analysis. 

GİRİŞ 

Hume’a göre, bütün bilimler farklı oranlarda da olsa insanla ilişkilidir. Matematik, doğa 

felsefesi, doğal din benzeri bilim ya da disiplinlerin de insan doğasıyla bağlantılı olması gerekmektedir 

(Çıvgın, 2013: 34). Bu ilişki gözlemlerin ve tecrübelerin detaylı bir şekilde ele alınması ile mümkün 

olmaktadır. Popper’a göre, bilimsel kuram daha önceden söylenenlerden ilham alabilir(Akgün, 2015: 

http://www.tez.yok.gov.tr/
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61). Her araştırmada, araştırılacak konu ile bilimsel bilgi birikimi öncelikle ilişkilendirilmekte ve 

soyut düzeydeki varsayımlar somut sonuçlara dönüşmektedir (Yşsin, Çetin, Sönmez, 2017: 456-457). 

Günümüzde bilimsel araştırmaların önemli bir bölümünü lisansüstü tezleri oluşturmaktadır. Lisansüstü 

tezleri hem ilgili alanda yeni varsayımları doğrulamak hem de tecrübelerin ileriki çalışmalara 

aktarıldığı önemli arşiv işlevine sahiptir.  Lisansüstü programındaki bir öğrencinin, yaptığı bilimsel 

araştırmayı ilgili senato tarafından kabul edilen kurallara uygun olarak yazması ve tüm çalışmasını 

önceden belirlenen jüri karşısında sözlü olarak savunması gerekmektedir (Benligiray, 2012: 27). 

Günümüzde farklı alanda her yıl onlarca yüksek lisans ve doktora tez çalışması yapılmaktadır (Çetin, 

Yaşin, Sönmez, 2016: 244).  

Bilimsel araştırma ve iletişim süreci zaman içerisinde farklılık gösterebilmektedir. Bu 

farklılıkların neler olduğu, bilimsel ve toplumsal anlamda neler ifade ettiği araştırılması gereken 

konulardır (Uçak, Al, 2009: 2). Belli bir alanda yapılan lisansüstü tezlerinin, detaylı olarak 

incelenmesi ilgili alandaki eğilimlerin, yönelimlerin, değişen uygulama alanlarının neler olduğunun 

saptanması açısından önem taşımaktadır (Doğan, 2017: 931). Ayrıca lisansüstü tezlere ilişkin yapılan 

araştırma ve çözümlemeler ile bilim dallarında hangi yöntemler kullanılarak araştırma yapıldığı, söz 

konusu bilim dallarında hangi tür materyal kullanımının yoğun olduğu (Uçak, 2009: 1), hangi 

konuların doygunluğa ulaştığı ve ne tür yeni araştırmalara gereksinim duyulduğu (Şimşek, vd. 2008: 

441)  hangi kaynaklardan derlenip tartışıldığı, bu kaynakların ne oranda güncel tartışmaları kapsadığı 

ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Çetin, Yaşin, Sönmez, 2016: 244). Bu çalışma halkla ilişkiler ve 

reklamcılık alanlarında 2007-2017 yılları arasında yazılan lisansüstü tezlerinin farklı sorularla 

incelenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır. Çalışmada Türkiye’deki üniversitelerde halkla ilişkiler ve reklam 

alanlarında yazılmış lisansüstü tezlerdeki eğilimleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilgili 

alanlar ile ilişkili 504 lisansüstü tez içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.  

1. LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE YÖNELİK NİTELİKSEL BİR İNCELEME 

Ulusal tez merkezinde Halkla İlişkiler ve reklamcılık alanlarında 574 yüksek lisans tezi 

bulunmakta, bu tezlerde izinli yüksek lisans tez sayısı 413, izinsiz yüksek lisans sayısı ise 161’dir. 

Doktora tezlerine bakıldığında ise toplam 104 tez üzerinden; izinli 74, izinsiz doktora tez sayısı 

30’dur. Genel toplamda izinli ve izinsiz doktora ve yüksek lisans tezleri 678’dir. 

Türkiye’de Halkla İlişkiler alanında yazılan ilk yüksek lisans tezi İstanbul Üniversitesi’nde 

1982 yılında bir akıl hastanesinde Halkla İlişkiler konusu üzerine yazılmıştır. İlk doktora tezi 1990 

yılında İstanbul Üniversitesi’nde “Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler” konusu üzerine 

yazılmıştır. Türkiye’de 29 üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklam üzerine lisansüstü programların 

olduğu bölümler yer almaktadır. Yüksek lisans programlarında; 7 üniversitede Halkla İlişkiler, 16 

Üniversitede Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 3 üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 6 üniversitede 

ise Reklamcılık programları bulunmaktadır. Doktora programlarında ise 9 üniversitede Halkla İlişkiler 
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ve Tanıtım doktora programı, 2 üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 2 üniversitede 

Reklamcılık doktora programları bulunmaktadır. Bu programların bulunduğu üniversiteler sırasıyla şu 

şekildedir; Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, 

Başkent Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Galatasaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi,İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul 

Medipol Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 

Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yeditepe 

Üniversiteleri’dir. 

Türkiye’de Reklamcılık alanında ilk yüksek lisans tezi İstanbul Üniversitesi’nde 1985 yılında 

Türkiye’deki reklam ajansları üzerine yazılmıştır. İlk doktora tezi ise Atatürk Üniversitesi’nde 1982 

yılında ‘Türkiye’deki Radyo Reklamcılığı’ üzerine yazılmıştır. Araştırma doğrultusunda 2007-2017 

yılları arasında ulusal tez merkezinde yer alan tezler incelenmiştir. Belirtilen dönemde reklamcılık 

alanında 229 yüksek lisans tezi yazılmış; 197’si izinli, 32’si ise izinsizdir. Doktora  tezleri incelenmiş 

olduğu zaman 69 adet doktora tezi mevcuttur. Bu tezlerin 54’ü izinli, 15’si ise izinsizdir.   

2. ARAŞTIRMA AMACI 

Türkiye’deki üniversitelerde halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında yazılmış lisansüstü 

tezlerdeki eğilimleri ortaya koymak amaçlanmıştır 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

Araştırmada içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizini gerçekleştirmek için 

www.yok.gov.tr  sayfasından halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki lisansüstü tezlere ulaşılmış. Her 

iki alandaki tezler incelenerek, kategoriler oluşturulmuş ve veriler elde edilmiştir.  

4. ARAŞTIRMA EVRENİ, ÖRNEKLEMİ VE KISITLILIKLARI 

Araştırmanın evreni, ulusal tez merkezi www.tez.yok.gov.tr adresinde bulunan halkla ilişkiler 

ve reklam anahtar kelimelerine sahip tezlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise ulusal tez 

merkezinde 2007-2017 yılları arasında halkla ilişkiler ve reklam alanlarında yer alan 504 tezi 

kapsamaktadır. 

Araştırmanın sınırlılığı 2007-2017 yılları arasında yapılmasıdır. Ayrıca yalnızca izinli olan 

tezlerin ele alınması öteki sınırlılıktır.  

5. ARAŞTIRMA SORULARI 

Ulusal tez merkezinde 2007 ve 2017 yılları arasında Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında 

yazılan tezlerin türleri nelerdir?  

http://www.yok.gov.tr/
http://www.tez.yok.gov.tr/
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Ulusal tez merkezinde 2007 ve 2017 yılları arasında Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında 

yazılan tezlerin sayfa sayıları nedir? 

Ulusal tez merkezinde 2007 ve 2017 yılları arasında Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında 

yazılan tezlerde danışman unvanlarının oranı nedir? 

Ulusal tez merkezinde 2007 ve 2017 yılları arasında Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında 

yazılan tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri nelerdir? 

Ulusal tez merkezinde 2007 ve 2017 yılları arasında Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında 

yazılan tezler üniversitelerin hangi programlarında yayınlanmıştır? 

Ulusal tez merkezinde 2007 ve 2017 yılları arasında Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında 

yazılan tezlerin 10 yıllık süreçte kaç adet yayınlanmıştır? 

Ulusal tez merkezinde 2007 ve 2017 yılları arasında yazılan tezlerde ağırlıklı olarak hangi 

konular çalışılmıştır? 

6. BULGULAR  

Tablo 1: Tez Türü 

Tez Türü HALKLA 

İLİŞKİLER 

Yüzde REKLAMCILIK  Yüzde 

Yüksek lisans(İzinli+İzinsiz) 201+25=226 %78,47 197+32=229 %76,84 

Doktora(İzinli+İzinsiz) 52+10=62 %21,52 54+15=69 %23,15 

Toplam 253+35=288 %99,99 251+47=298 %99,99 

Araştırma doğrultusunda 2007-2017 yılları arasında ulusal tez merkezinde yer alan tezler 

incelenmiştir. Halkla İlişkiler alanında toplamda 226 adet tez yayınlanmış olup; 201 adedi izinli, 25 

adedi ise izinsizdir. 2007-2017 yılları arasında Halkla İlişkiler alanında yazılan doktora tezi toplamda 

62 adettir. Bu tezlerin 52 adedi izinli,10 adedi ise izinsizdir. 

Belirtilen dönemde Reklamcılık alanında 229 yüksek lisans tezi yazılmış; 197’si izinli, 32’si ise 

izinsizdir. Doktora tezleri incelenmiş olduğu zaman 69 adet doktora tezi mevcuttur. Bu tezlerin 54’ü 

izinli, 15’i ise izinsizdir.   
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Tablo 2: Tez Sayfa Sayıları  

HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

Sayfa Sayısı YL Yüzde DR Yüzde YL Yüzde DR Yüzde 

50-100  23 %11,44   54 %27,41 - - 

101-150 82 %40,79 2 %3,84 78 %39,59 4 %7,40 

151-200 50 %24,87 5 %9,62 35 %17,76 11 %20,37 

201-250 26 %12,93 7 %13,46 23 %11,67 12 %22,22 

251-300 12 %5,97 12 %23,07 4 %2,03 6 %11,11 

301-350 8 %3,98 11 %21,15 2 %1,01 5 %9,25 

351 -400 - - 3 %5,76 - - 4 %7,40 

401-450 - - 8 %15,38 1 %0,50 2 %3,70 

451-500 - - 1 %1,92 - - 5 %9,25 

500 ve üzeri - - 3 %5,76 - - 1 %1,85 

Toplam 201 %99,98 52 %99,96 197 

 

%99,97  54 %92,55 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında yazılan tezlerin sayfa aralıkları; 50-100, 101-150, 

151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 500 ve üzeri olarak 

sınıflandırılmıştır. Halkla İlişkiler alanında yazılan tezlerde ise 101-150 sayfa aralığında %40,79 

oranında (82 tez) birinci sırada olduğu; doktora tezlerinde ise 251-300 sayfa aralığının %23,07 oranla 

(12 tez) birinci sırada olduğu görülmüştür.  

Reklamcılık alanında yazılan yüksek lisans tezlerinin sayfa sayıları incelendiğinde 101-150 

sayfa aralığının %39,59 oranla (78 tez) birinci sırada olduğu, doktora tezlerinde ise 201-250 sayfa 

aralığının %22,22 oranla (12 tez) birinci sırada olduğu görülmüştür.  

  



686 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Tablo 3: Tez Danışman Unvanları  

HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

Unvan YL Yüzde DR Yüzde YL Yüzde DR Yüzde 

Prof.Dr. 53 %26,36 29 %55,76 60 %30,45 41 %75,92 

Doç.Dr 65 %32,33 20 %38,46 59 %29,94 8 %14,81 

Dr.Öğr.Üyesi 83 %41,29 3 %5,76 74 %37,56 2 %3,70 

Öğretim 

Görevlisi 

- - -  2 %1,01 3 %5,55 

Dr - - -  2 %1,01   

Toplam 201 %99,98 52 %99,98 197 %99,97 54 %99,98 

 

Halkla İlişkiler tezlerinde yüksek lisans tezlerine danışmanlık yapan öğretim üyeleri 

sınıflandırmasında %41,29 oranında Dr. Öğretim Üyesinin (83 kişi) en fazla olduğu, ikinci sırada 

%32,33 oranında Doçent Doktorun (65 kişi) olduğu; doktora tezlerinde ise en fazla danışmanlık yapan 

öğretim üyelerinin %55,76 oranında Profesör unvanına (29 kişi) sahip öğretim üyelerinin ve ikinci 

sırada %38,46 oranında Doçent unvanına (20 kişi) sahip öğretim üyelerinin olduğu görülmüştür.   

Reklamcılık alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin danışman unvanları incelenmiş 

olduğu zaman yüksek lisans tezlerinde danışmanlık yapan öğretim üyeleri sınıflandırmasında doktor 

öğretim üyelerinin %37,56 oranında (74 kişi) en fazla olduğu, ikinci sırada %30,45 oranında profesör 

unvanına(60 kişi)  sahip öğretim üyelerinin olduğu görülürken; doktora tezlerinde ise en fazla 

danışmanlık yapan öğretim üyelerinin %75,92 oranında Profesör (41 kişi) olduğu, bu oranı %14,81 (8 

kişi) ile Doçent unvanına sahip öğretim üyelerinin takip ettiği görülmüştür. Reklamcılık alanındaki 

lisansüstü tezlerde yüksek lisans danışman unvanının doktor öğretim üyesinin, doktora tezlerinde ise 

profesör unvanına sahip öğretim üyelerinin yüksek oranda olduğu görülmüştür. Halkla İlişkiler 

alanında yazılan tezlerde olduğu gibi Reklamcılık alanında da yüksek lisans tez danışmanlığında 

çoğunlukta doktor öğretim üyesi, doktora tez danışmanlığında ise profesör unvanına sahip öğretim 

üyelerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 4:  Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

Yöntem YL Yüzde DR Yüzde YL Yüzde DR Yüzde 

Anket  93 %46,26 28 %53,84 57 %28,93 18 %33,33 

Göstergebilimsel analiz - - - - 39 %19,79 7 %12,96 

Derinlemesine Görüşme 26 %12,93 4 %7,69 10 %5,07 5 %9,25 

Odak Grup Çalışması - - - - 4 %2,03 - - 

İçerik Analizi 19 %9,45 4 %7,69 18 %9,13 4 %7,40 

Film inceleme - - - - 1 %0,50 - - 

Matematikselprogramlama/analiz - - - - 1 %0,50 1 %1,85 

Ekonometrik Analiz - -   - - 1 %1,85 

Karşılaştırmalı Analiz 2 %0,99   3 %1,52 3 %5,55 

Örnek Olay Analizi 6 %2,98 2 %3,84 2 %1,01 2 %3,70 

Deneysel Çalışma - - - - 5 %2,53 3 %5,55 

Söylem Analizi/Metin Analizi 2 %0,99 - - 4 %2,03 2 %3,70 

Panel Veri Seti - - - - - - 1 %1,85 

Film Çözümlemesi - - - - 1 %0,50 - - 

Diğer 31 %15,42 11 %21,15 45 %22,84 6 %11,11 

Karma Yöntem 1 %0,49 3 %5,76 - - 1 %1,85 

Yöneylem Araştırması - - - - 1 %0,50 - - 

Tarama Modeli - - - - 1 %0,50 - - 

Grafiksel Analiz - - - - 1 %0,50 - - 

İnceleme 19 %9,45 - - 1 %0,50 - - 

Oyun teorisi(TOPSİS) - - - - 1 %0,50 - - 

Medyalararası/Metinlerarası - - - - 1 %0,50 - - 

Model Tasarımı - - - - 1 %0,50 - - 

Etnografik 2 %0,99 - - - - - - 

Toplam  - %99,47 52 %99,97 197 %99,88 54 %99,95 

 

Halkla İlişkiler alanında yazılan yüksek lisans tezlerinde %46,26 (93 tez) oranında anket, 

%12,93 (26 tez) oranında derinlemesine görüşme, %9,45 oranında içerik analizi ve inceleme, %2,98 

oranında (6 tez) örnek olay analiz yöntemleri, %0,99 oranında (4 tez) karşılaştırmalı ve söylem 

analizleri kullanılmıştır. Doktora tezlerinde ise en fazla kullanılan araştırma yöntemi birinci sırada % 

53,84  (28 tez) oranında anket, %7,69 (4 tez) oranında derinlemesine görüşme, %7,69 (4 tez) oranında 
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içerik analizi, %5,76 oranında karma yöntem (3 tez), %3,84 (2 tez) oranında örnek olay analizi takip 

etmiştir. Halkla İlişkiler alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde ilk 3 sıralamanın aynı 

şekilde olduğu görülmüştür. 

Reklamcılık alanında yazılan yüksek lisans tezlerinde ilk 5 sırada anket %28,93(57 tez) 

oranında, göstergebilimsel analiz %19,79 (39 tez) oranında, içerik analizi %9,13 (18 tez) oranında, 

derinlemesine görüşme %5,07 (10 tez) oranında, deneysel çalışma %2,53 (5 tez) oranında yer 

almaktadır. Doktora tezlerinde ise anket %33,33 (18 tez) oranında, göstergebilimsel analiz 12,96 (7 

tez) oranında, derinlemesine görüşme 9,25 (5 tez) oranında, içerik analizi 7,40 (4 

tez)oranında,karşılaştırmalı analiz ve deneysel çalışma yöntemleri %5,55’lik oranındaaynı sayı ile 

sıralanmaktadırlar. Reklamcılık alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde genel itibariyle 

aynı sıralama ile araştırma yöntemlerinin kullanılmış olduğu görülmektedir.  

Tablo 5: Tezlerin Yazıldığı Programlar 

HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

Program YL Yüzde DR Yüzde YL Yüzde DR Yüzde 

Sanat/Sanat Yönetimi/Güzel 

Sanatlar Eğitimi/Resim 

- - - - 4 %2,03 - - 

Fotoğraf - - - - 3 %1,52 - - 

Özel Hukuk/Avrupa Birliği Hukuku  - - - - 3 %1,52 2 %3,70 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 3 %1,49 1 %1,92 5 %2,53 2 %3,70 

Yönetim ve Organizasyon 2 %0,99 - - - - - - 

Pazarlama/Pazarlama İletişimi 1 %0,49 1 %1,92 9 %4,56 2 %3,70 

Reklamcılık/Reklamcılık ve 

Tanıtım/Reklamcılık ve Halkla 

ilişkiler 

- - - - 23 %11,67 18 %33,33 

Yeni Medya/Medya ve Kültürel 

Çalışmalar/Medya ve İletişim 

Sistemleri 

-  - - 6 %3,04 - - 

İktisat/Ekonometri -  - - 1 %0,50 1 %1,85 

Dinler Tarihi/Din 

Sosyolojisi/Sosyoloji 

1 %0,49 - - 3 %1,52   

İletişim Bilimleri 2 %0,99 - - 7 %3,55 1 %1,85 

İletişim/İletişim tasarımı/sanatla 6 %2,98 3 %5,76 21 %10,65 1 %1,85 



689 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

İşletme/Genel İşletme/Basın 

Ekonomisi İşletmeciliği 

11 %5,47 1 %1,92 21 %10,65 7 %12,96 

İşletme Mühendisliği - - - - 3 %1,52   

İşletme Yönetimi/Kamu 

Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

14 %6,96 2 %3,84 7 %3,55 1 %1,85 

Grafik/Grafik Eğitimi/Grafik 

Tasarımı/Görsel iletişim Tasarımı 

/Giyim Endüstrisi ve Moda 

Tasarımı 

- - - - 20 %10,15 1 %1,85 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım/Halkla 

ilişkiler/Halkla ilişkiler ve 

reklamcılık 

134 %66,66 42 %80,76 16 %8,12 9 %16,66 

Görsel İletişim Tasarımı/Tasarım - - - - 3 %1,52   

Alman Dili ve Edebiyatı/İngiliz Dili 

Edebiyatı/Fransız Dili/Arap Dili 

- - - - 5 %2,53 1 %1,85 

Türk Halk Bilimi - - - - 1 %0,50   

Radyo Televizyon ve Sinema  2 %0,99 - - 7 %3,55 1 %1,85 

Gazetecilik 3 %1,49 1 %1,92 1 %0,50 1 %1,85 

Mimarlık/Mimari Tasarım/İç 

Mimarlık ve ÇevreTasarımı 

- - -  4 %2,03 1 %1,85 

Bilgisayar/Endüstri 

Mühendisliği/Endüstri 

Mühendisliği/Geometrik 

Mühendisliği/Yönetim Bilişim 

Sistemleri/Medya ve İletişim 

Sistemleri/Sayısal 

Yöntemler/Elektronik Bilgisayar 

1 %0,49 - - 10 %5,07 2 %3,70 

Mütercim Tercümanlık/Çeviribilim  - - - - 2 %1,01 - - 

Turizm İşletmeciliği 2 %0,99 - - 2 %1,01 - - 

Tarih - - - - 1 %0,50 - - 

Strateji - - - - 1 %0,50 - - 

Türkçe Eğitimi - - - - 1 %0,50 - - 

Çağdaş Yönetim - - - - - - 1 %1,85 
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İstatistik - - - - - - 1 %1,85 

Müzik Bilimleri - - - - 1 %0,50 1 %1,85 

Yeni Türk Dili/Türk –Dili Eğitimi - - - - 2 %1,01 - - 

Kişilerarası İletişim - - - - 1 %0,50 - - 

Spor Yöneticiliği 1 %0,49 - - 1 %0,50 - - 

Uluslar arası İktisat - - - - 1 %0,50 - - 

Marka Okulu - - - - 1 %0,50 - - 

Araştırma Yöntemleri 6 %2,98 1 %1,92 - - - - 

Tarım Ekonomisi 1 %0,49 - - - - - - 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 %0,49 - - - - - - 

Hastane Ve Sağlık Kurumları 6 %2,98   - - - - 

Orman Mühendisliği 1 %0,49   - - - - 

Kooperatifçilik 1 %0,49 - - - - - - 

Büro Yönetimi 1 %0,49 - - - - - - 

Kültürel İncelemeler 1 %0,49 - - - - - - 

Çalışma Ekonomisi 1 %0,49 - - - - - - 

Toplam 201 %99,55 52 %99,95 197 %90,67 54 %99,95 

 

Halkla ilişkiler alanında yazılan yüksek lisans tezleri %66,66 oranında 134 tez ile Halkla 

İlişkiler, %6,96 oranında 14 tez ile İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, %5,47 oranında 11 tez ile İşletme, Genel İşletme, İletişim, Araştırma Yöntemleri, Hastane, 

%2,98 oranında 6’şar tez ile Sağlık Kurumları programlarında yazılmıştır. Doktorada %80,76 oranında 

42 tez Halkla İlişkiler programında, %5,76 oranında 3 tez İletişim, %3,84 oranında 2 tez İşletme 

Yönetimi programlarında yazılmıştır.  

Reklamcılık alanında yazılan yüksek lisans tezlerinin bağlı olduğu programlar incelendiğinde, 

%11,67 oranında 23 tezin Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

programında, %10,65 oranında 21 tezin İşletme, Genel İşletme, Basın Ekonomisi İşletmeciliği, 

%10,65 oranında 21 tezin İletişim, İletişim Tasarımı ve İletişim Sanatları programlarında, %10,15 

oranında 20 tezin Grafik, Grafik Eğitimi, Grafik Tasarımı programlarında, %8,12 oranında 16 tezin 

Halkla İlişkiler,Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programlarında 

sıralandığı görülmektedir. Doktora tezlerinde ise ilk 5 sıralamada; %33,33 oranında 18 tezin 
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Reklamcılık, %16,66 oranında 9 tezin Halkla İlişkiler, %12,96 oranında 7 tezin İşletme,  %3,70 

oranında 2 tezin Pazarlama, %3,70 oranında 2 tezin Üretim Yönetimi ve Pazarlama programlarında 

yer aldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Tablo 6: Tezin Yayınlandığı Yıl Aralığı 

 

Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans tezlerinin %15,92 oranında 32 tezin 2010 yılında, 

%12,43 oranında 25 tezin 2014 yılında, %11,44 oranında 23 tezin 2008 yılında, %9,95 oranında 20 

tezin 2011 yılında, %9,45 oranında 19 tezin2015 yılında, %7,96 oranında 16 tezin 2007 yılında, %7,46 

oranında 15 tezin 2016 yılında, %6,96 oranında 14 tezin 2012 yılında, %6,46 oranında 13 tezin 2009 

yılında, %5,97 oranında 12 tezin 2013 yılında, %4,47 oranında 9 tezin 2017 yılında yazıldığı 

görülmektedir. Doktorada ise %19,23 oranında 10 tezin 2008 yılında, %13,46 oranında 7 tezin 2007 

yılında, %11,53 oranında 6 tezin 2011 yılında, %9,61 oranında 5 tezin 2014 yılında, %9,61 oranında 5 

tezin 2015 yılında, %7,69 oranında 4 tezin 2010 yılında, %3,84 oranında 2 tezin 2009 yılında, %3,84 

oranında 2 tezin 2017 yılında yazıldığı görülmüştür. 

Reklamcılık alanında yüksek lisans tezlerinin %14,72 oranında 29 tezin 2014 yılında, %11,16 

oranında 22 tezin 2013 yılında, %10,65 oranında 21 tezin 2015 ve 2016 yıllarında, %8,62 oranında 17 

tezin 2007 ve 2009 yıllarında, %7,61 oranında 15 tezin 2008 yılında, %3,55 oranında 7 adet tezin 2017 

HALKLA İLİŞKİLER  REKLAMCILIK 

 YL Yüzde DR Yüzde YL Yüzde DR Yüzde 

2017 9 %4,47 2 %3,84 7 %3,55 2 %3,70 

2016 15 %7,46 - - 21 %10,65 3 %5,55 

2015 19 %9,45 5 %9,61 21 %10,65 4 %7,40 

2014 25 %12,43 5 %9,61 29 %14,72 7 %12,96 

2013 12 %5,97   22 %11,16 4 %7,40 

2012 14 %6,96   20 %10,15 4 %7,40 

2011 20 %9,95 6 %11,53 8 %4,06 8 %14,81 

2010 32 %15,92 4 %7,69 20 %10,15 8 %14,81 

2009 13 %6,46 2 %3,84 17 %8,62 4 %7,40 

2008 23 %11,44 10 %19,23 15 %7,61 7 %12,96 

2007 16 %7,96 7 %13,46 17 %8,62 3 %5,55 

Toplam 201 %98,47 52 %99,96 197 %99,94 54 %99,94 
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yılında yayınlanmış olduğu görülmüştür. Doktora tezlerinde, en fazla tezin %29,62 oranında 16 adet 

tezin 2010 ve 2011 yıllarında, %25,92 oranında 14 tezin 2008 ve 2014 yıllarında, %29,6 oranında 16 

tezin 2009, 2012, 2013ve 2015 yıllarında, %11,1 oranında 6 tezin 2007 ve 2016 yıllarında, %3,70 

oranında 2 tezin 2017 yılında yazıldığı görülmektedir.   

Tablo 7: Halkla İlişkiler Alanındaki Tezlerin Üzerinde Durduğu Ana Konu  

HALKLA İLİŞKİLER 

Konu YL Yüzde DR Yüzde 

Halkla ilişkiler (Halkla ilişkiler disiplini,Halkla ilişkiler eğitimi, 

Halkla ilişkiler çalışmaları, Halkla ilişkiler uygulayıcıları, Halkla 

ilişkiler birimleri,Siyasi halkla ilişkiler, Finansal halkla 

ilişkiler,Durumsal halkla ilişkiler, halkla ilişkiler faaliyetleri, 

Halkla ilişkiler ve tanıtım, Basın ve Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler 

ve reklamcılık, Halkla ilişkiler ajansları, Halkla ilişkiler derneği) 

186 %57,76 45 %45,91 

Örgüt,örgüt içi,,örgütsel etkinlik, sivil toplum 

örgütü,kamu,kurum,kurumiçi,lobi 

40 %12,42 12 %12,24 

Araştırma, Nitel araştırma, Uygulama, Teknik, Metodoloji, 

Teori,Kuram, Model önerisi,Örnek olay,İnceleme,Ölçüm, Analiz, 

Model önerisi 

36 %11,18 18 %18,36 

İşletme,uluslararası 

işletme,örgüt,KOBİ,kuruluş,üniversite,hastane,belediye,büyükşehir 

belediyesi,okul 

32 %9,93 14 %14,28 

Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi,Yerel Yönetim, Kamu 

Yönetimi,Bilgi yönetimi, Hizmet kalitesi,Müşteri ilişkileri 

yönetimi,Halkla ilişkiler yönetimi,Şikayet yönetimi,Kurumsal 

itibar yönetimi 

28 %8,69 - - 

İnternet,Yeni iletişim teknolojisi,elektronik, dijital,sosyal 

medya,yeni medya,sanal ortam,sosyal paylaşım ağları 

- - 9 %9,18 

Toplam 322 %99,98 98 %99,97 

Yüksek lisans tezlerinde %57,76 oranında 186 tez Halkla İlişkiler kategorisinde yer alan: Halkla 

İlişkiler Disiplini, Halkla İlişkiler Eğitimi, Halkla İlişkiler Çalışmaları, Halkla İlişkiler Uygulayıcıları, 

Halkla İlişkiler Birimleri, Siyasi Halkla İlişkiler, Finansal Halkla İlişkiler, Durumsal Halkla İlişkiler, 

Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Halkla İlişkiler Ajansları, Halkla İlişkiler Derneği konuları üzerine; %12,42 oranında 40 

tez Örgüt, Örgüt İçi, Örgütsel Etkinlik, Sivil Toplum Örgütü, Kamu, Kurum, Kurum içi, Lobi 

konularında; %11,18 oranında 36 tez Araştırma, Nitel Araştırma, Uygulama, Teknik, Metodoloji, 

Teori, Kuram, Model Önerisi, Örnek Olay, İnceleme, Ölçüm, Analiz, Model önerisi üzerine; %9,93 
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oranında 32 tez İşletme, Uluslararası İşletme, Örgüt, Kobi, Kuruluş, Üniversite, Hastane, Belediye, 

Büyükşehir Belediyesi, Okul konuları üzerine; %8,69 oranında 28 tez Yönetim, Toplam Kalite 

Yönetimi, Yerel Yönetim, Kamu Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Hizmet Kalitesi, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi, Halkla İlişkiler Yönetimi, Şikayet Yönetimi, Kurumsal İtibar Yönetimi konuları üzerine 

yazılmıştır. Halkla İlişkiler alanında yazılan doktora tezlerinde %45,91 oranında 45 adet tez Halkla 

İlişkiler kategorisi içerisinde yer alırken; %18,96 oranında 18 tez Araştırma, Nitel Araştırma, 

Uygulama, Teknik, Metodoloji, Teori, Kuram, Model Önerisi, Örnek Olay, İnceleme, Ölçüm, Analiz, 

Model önerisi konuları üzerine; %14,28 oranında 14 tez İşletme, Uluslararası İşletme, Örgüt, Kobi, 

Kuruluş, Üniversite, Hastane, Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Okul konuları üzerine; %12,24 

oranında 12 tez Örgüt, Örgüt İçi, Örgütsel Etkinlik, Sivil Toplum Örgütü, Kamu, Kurum, Kurum içi, 

Lobi konularında;  %9,18’lik oran içerisinde yer alan 9 tez İnternet, Yeni İletişim Teknolojisi, 

Elektronik, Dijital, Sosyal Medya, Yeni Medya, Sanal Ortam, Sosyal Paylaşım ağları konularında 

yazıldığı görülmektedir 
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Tablo8:  Reklamcılık Tezlerinin Üzerinde Durduğu Ana Konu 

REKLAMCLIK 

Konu YL Yüzde DR Yüzde 

Reklam (Açıkhava, Viral, Yazılı, Sinema ,Banner, 

Reklam araçları, Reklam denetim, Reklam 

değerlendirme,Reklam politika, Reklam 

yönergesi,reklam faaliyetleri,reklam stratejileri, 

reklam çevirileri, reklam kampanyaları,reklam 

filmleri,reklamda yaratıcılık,reklam uygulamaları, 

reklam tarihi,reklam olgusu, etkileşimli 

reklam,karşılaştırmalı reklam,reklamokuryazarlığı)  

172 %66,15 46  %63,01 

Tüketim-Tüketici,Müşteri, Tüketim kültürü, Hedef 

kitle,Tüketici Davranışı 

30 %8,33 5 %6,84 

Grafik,Tasarım,Reklam afişleri 21 %8,07 - - 

Mit 19 %7,30 - - 

Marka,Ürün,Mal 18 %6,92 5 %6,84 

Kültür /Yerel Kültür - - 6 %8,21 

Pazarlama,Mobil Pazarlama,Gerilla pazarlama, 

Duygusal pazarlama,Nöro pazarlama, eğlence 

pazarlaması,Postmodern pazarlama,Bütünleşik 

pazarlama 

- - 6 %8,21 

Tutum /ikna  - - 5 %6,84 

Toplam 260 %96,77 73 %99,94 

Reklamcılık alanında yüksek lisans tezlerinde %66,16 oranında 172 tez reklam kategorisi 

içerisinde yer alan ‘Açıkhava, Viral, Yazılı, Sinema, Banner, Reklam Araçları, Reklam Denetim, 

Reklam Değerlendirme, Reklam Politika, Reklam Yönergesi, Reklam Faaliyetleri, Reklam Stratejileri, 

Reklam Çevirileri, Reklam Kampanyaları, Reklam Filmleri, Reklamda Yaratıcılık, Reklam 

Uygulamaları, Reklam Tarihi, Reklam Olgusu, Etkileşimli Reklam, Karşılaştırmalı Reklam, Reklam 

Okuryazarlığı’ konuları üzerine; %8,33 oranında 30 tez ‘Tüketim-Tüketici, Müşteri, Tüketim Kültürü, 

Hedef Kitle, Tüketici Davranışı’ konularında; %8,07 oranında 21 tez Grafik, Tasarım, Reklam Afişleri 

konularında; %7,30 oranında 19 tez Reklamda Mit konusunda; %6,92 oranında 18 tez ‘Marka, Mal ve 

Ürün’ konuları üzerine yazılmıştır.  Reklamcılık alanında yazılan doktora tezlerinde %63,01 oranında 

46 tez (yüksek lisansta ilk sırada yer alan) reklam kategorisinde; %8,21 oranında 6 tez ‘Kültür ve 

Yerel Kültür’ konularında; %8,21 oranında 6 tez‘Pazarlama, Mobil Pazarlama, Gerilla Pazarlama, 

Duygusal pazarlama, Nöro Pazarlama, Eğlence Pazarlaması, PostModern Pazarlama’,Bütünleşik 
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Pazarlama konularında; %6,84oranında 5 adet tez ‘Tüketim-Tüketici, Müşteri, Tüketim Kültürü, 

Hedef Kitle, Tüketici Davranışı konularında; %6,84 oranında 5 adet tez‘Marka, Ürün, Mal’ konuları 

üzerine, aynı oran ile 5 adet tez ‘Tutum ve İkna’ konularında yazılmıştır.  

7. SONUÇ 

*Tez türleri incelenmiş olduğu zaman 2007-2017 yılları arasında Halkla İlişkiler alanında yazılan 

yüksek lisans tezlerinin %78,47 (201 tez) ile Reklamcılık alanında yazılan tezlerden daha yüksek 

olduğu; Reklamcılık alanında yazılan doktora tezlerinin (54 tez), Halkla İlişkiler alanında yazılan (52) 

doktora tezlerinden sayıca yüksek olduğu görülmüştür.  

* Tez sayfa sayıları incelendiğinde; yüksek lisansta Reklamcılıkta %39,59 oranda ve Halkla İlişkilerde 

%40,79 oranda 101-150 sayfa aralığında yazıldığı; doktorada Reklamcılık alanında %22,22 oranında 

201-250, Halkla İlişkilerde %23,07 oranında 251-300 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Halkla 

İlişkiler alanında yazılan doktora tezlerinin sayfa sayısı olarak daha yüksek oranda olduğu 

anlaşılmaktadır.   

* Yüksek lisans tezlerindeki danışmanlarda Reklamcılık (%37,56) ve Halkla İlişkiler  (%41,29) 

alanlarında doktor öğretim üyelerinin daha yüksek oranda olduğu, doktora tezlerinde ise Reklamcılıkta 

%75,92, Halkla İlişkilerde %55,26 oranında profesörlerin yüzdece daha yüksek olduğu görülmektedir.  

* Tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerine bakıldığında, Reklamcılık alanında yüksek lisans 

tezlerinde anketin %28,93 oranında ve yine anketin Halkla İlişkiler alanında %46,26 oranında birinci 

sırada olduğu; doktora tezlerinde ise Reklamcılık alanında %33,33 ve Halkla İlişkiler alanında %53,84 

oranında anketin birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bu durum nicel yöntemlerin söz konusu 

alanlarda yoğun bir şekilde kullanıldığını ortaya koymaktadır.  

* Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans (%66,66) ve doktora tezlerinde (%80,76)   ‘Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım/Halkla ilişkiler/Halkla ilişkiler ve reklamcılık’ programlarının en çok üreten program olarak 

birinci sırada olduğu görülmektedir.  Reklamcılık alanında ise yazılan yüksek lisans (80,76) ve 

doktora tezlerinde (%11,67) ‘Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım, Reklamcılık ve Halkla ilişkiler’ 

programlarının en çok üreten program olarak birinci sırada olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultudasöz 

konusu alanların farklı disiplinler tarafından çalışıldığı ancak en çok üretimin ana programlarda 

yapıldığını söylemek mümkündür.  

* Halkla ilişkiler alanında yüksek lisans tezlerinin 2010 yılında 32 tez ile (%15,92); doktora tezlerinin 

2008 yılında 10 tez ile (%19,23) en çok yayınlandığı; Reklamcılık alanındaki yüksek lisans tezlerinin 

2014 yılında 29 tez ile (%14,72) ve doktora tezlerinin 7’şer tez ile 2014 ve 2008 yıllarında (%12,96) 

en çok yayınlandığı görülmektedir.Halkla İlişkiler alanında 2008 ve 2010 yıllarında, Reklamcılık 

alanında ise 2014 yılındatez sayılarında artış görülmektedir. Bu durumun tesadüfi olduğu 

düşünülmektedir.  
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*Halkla ilişkiler alanında yazılan tezlerin yüksek lisansta 186 (%57,76), doktorada 45 tez (%45,91) 

olduğu görülmektedir. Bu alanda Halkla İlişkiler Disiplini, Halkla İlişkiler Eğitimi, Halkla İlişkiler 

Çalışmaları, Halkla İlişkiler Uygulayıcıları, Halkla İlişkiler Birimleri, Siyasi Halkla İlişkiler, Finansal 

Halkla İlişkiler, Durumsal Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Basın ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler Ajansları, Halkla İlişkiler 

Derneği konularında tezler yazıldığı görülmektedir. Reklamcılık alanında ise yazılan yüksek lisans 

tezlerinin 172 tez (%66,15), doktorada 46 tez (%63,0) olduğu sonucuna varılmıştır. Bu alanda 

Açıkhava, Viral, Yazılı, Sinema, Banner, Reklam Araçları, Reklam Denetim, Reklam 

Değerlendirme,Reklam Politika, Reklam Yönergesi, Reklam Faaliyetleri, Reklam Stratejileri, Reklam 

Çevirileri, Reklam Kampanyaları, Reklam Filmleri, Reklamda Yaratıcılık, Reklam Uygulamaları, 

Reklam Tarihi, Reklam Olgusu, Etkileşimli Reklam, Karşılaştırmalı Reklam, ReklamOkuryazarlığı  

konularının ön plana çıktığı saptanmıştır. Dolayısıyla Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında 

yazılan tezlerin ikinci araştırma kelimesi olarak benzer konuları ele aldıkları görülmektedir. 

Çalışmada 2007-2017 yılları arasında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında lisansüstü tezleri 

konusunda genel bir çerçeve çizmeye çalışarak belirlenen kategoriler ışığında bilgi verilmiştir. İleride 

konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda yurtdışındaki tezler ile karşılaştırma yaparak alana katkı 

sağlamak mümkün olabilir.  
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KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 1975-

2017 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Murat Aydoğan123 

Çağatay Tunçsiper124 

ÖZET 

Türkiye’de son 11 yılda konsolide bütçe dengesinde mutlak olarak artış meydana gelmiştir.  

Hatta öyle ki 2007’den 2017 ‘ye kadar yaklaşık 3 kat artış söz konusudur. Bu durumun ekonomiyi 

nasıl etkileyeceği merak konusu haline gelmiştir.  Bu çalışmada kamu harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir. 1975-2017 yılları yıllık verileri Kalkınma 

Bakanlığı’nın sitesinden temin edilmiştir. Buna göre kamu harcamalarından ekonomik büyümeye 

doğru tek yönlü Granger Nedensellik tespit edilmiştir.  Ayrıca bu iki değişken arasında Engle-Granger 

eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur.  Bu durum göstermektedir ki kamu harcamaları çoğu literatürde 

olduğu gibi ekonomik büyümeyi etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik, Engle-Granger. 

THE EFFECT OF THE PUBLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH:  THE 

CASE OF TURKEY BETWEEN 1975-2017 PERIOD 

ABSTRACT 

Turkey in the last 11 years came as an absolute increase in the consolidated budget balance has 

occured. In fact, there is an increase of about 3 times from 2007 to 2017. How this situation will affect 

the economy has become the subject of curiosity. In this study, the relationship between public 

expenditures and economic growth is examined econometrically. The annual data for the years 1975-

2017 was obtained from the website of the Ministry of Development. Accordingly, one-way Granger 

Causality has been identified from public expenditures to economic growth. In addition, Engle-

Granger cointegration relationship was found between these two variables. This shows that public 

spending affects economic growth as in most literature. 

Keywords: Public Expenditure, Economic Growth, Granger Causality, Engle-Granger. 

GİRİŞ 

Kamu harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi, ekonomi literatüründe önemli bir yere 

sahiptir. Bu konuyu ele alan iki temel yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar Wagner ve Keynes’e aittir. 
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GSMH’dan ekonomik büyümeye doğru nedensellik olduğunu ileri süren yaklaşım Wagner’in 

hipotezinin temel dayanağıdır. Keynes’in teorisi ise kamu harcamalarının GSMH ’yı olumlu olarak 

etkilediğini savunur. Wagner kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyümenin kaynağı değil bir 

sonucu olduğunu belirtmektedir. Keynes, özellikle özel tüketim ve yatırımların yetersiz olduğu kriz 

dönemlerinde işsizliği ve eksik istihdamı azaltmada talep yönlü politikaların uygulanması ve 

dolayısıyla kamu harcamalarının artırılması ile toplam talebin ve milli gelirin artacağını iddia 

etmektedir. 

Kamunun temel olarak bir takım yollarla harcamalarda bulunmak suretiyle büyüme üzerinde bir 

etkide bulunabileceğini söylemek mümkündür. Buna göre; 

1. Sermaye ve emeğin arz ve talebinde olası çarpıklıkları minimize edebilecek kamusal 

faaliyetlerde bulunarak, 

2. Özel sektörün faaliyetlerini kolaylaştıracak sosyal ve ekonomik altyapıyı sağlayarak, 

3. Piyasa eksiklikleri ya da dışsallıklardan dolayı özel sektörün faaliyette bulunması için 

gerekli yatırımlarda bulunarak harcamalarda bulunmak suretiyle kamu sektörü büyümeye olumlu 

katkıda bulunabilmektedir (Kanca, 2011: 75-76). 

Bütün bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda kamu harcamalarının ekonomik büyümeye 

nasıl bir etkide bulunduğu konusunda birçok çalışma yapılmasına rağmen son yıllardaki konsolide 

dengesindeki yüksek artış bu konunun tekrar gündeme gelmesine sebep olmuştur. Bu sebepten 1975-

2017 arasındaki dönemin kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin Granger 

Nedensellik ve Engle-Granger eşbütünleşme analizi yapılacaktır. Bu şekilde Türkiye’de Wagner 

kanununun geçerliliği son yılların verileriyle tekrar analiz edilmiş olup güncellenmek suretiyle 

ekonomiye katkıda bulunalacaktır. 

1. LİTERATÜR 

Literatürde, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki hakkında çok sayıda 

ampirik çalışma bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik yönden farklı birçok ülkede yapılan bu çalışmalarda 

kamu harcamalarının büyüme üzerinde hangi yönde etkide bulunduğuna dair tam bir fikir birliği 

bulunmamaktadır. Bazı çalışmalarda büyüme üzerinde pozitif yönde bir etkinin olduğu ortaya 

konulmakta iken, bazı çalışmalarda ise kamu harcamalarının olumsuz şekilde büyümeyi etkilediği ya 

da herhangi bir etkisinin olmadığı ileri sürülmektedir.  

Mann (1980), reel GSYH ile reel kamu harcamaları verilerini kullanarak bu iki değişken 

arasındaki ilişkiyi Meksika için incelemiştir. 1925-1976 arasındaki dönem en küçük kareler 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Kamu harcamalarından büyüme doğru nedensellik vardır. 
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Yamak ve Küçükkale (1997), kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

Türkiye için incelemişlerdir. 1950 ile 1994 arasındaki dönem Granger Nedensellik, Engle Granger ve 

Johansen Eşbütünleşmeyle analiz edilmiştir. Bu iki değişken arasında ilişki bulunmuştur.  

Terzi (1998), GSMH ile kamu harcaması arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi için 

irdelemişlerdir. 1938 ile 1995 arasındaki dönem Granger Nedensellik ve eşbütünleşmeyle analiz 

yapılmıştır. Bu iki değişken arasında ilişki bulunmuştur. 

Halıcıoğlu (2003), kamu harcamaları ile ekonomik arasındaki ilişkiyi Türkiye için incelemiştir. 

1960 ile 2000 arasındaki dönem Granger Nedensellik, Engle Granger, Johansen ve Juselius 

Eşbütünleşmeyle analiz edilmiştir. Uzun dönemde nedensellik analizi vardır.  

Wahap (2004), GSYH ile kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi 30 OECD ülkesi açısından 

incelemiştir. 1950 ile 2000 arasındaki dönem Engle Granger Eşbütünleşme ve hata düzeltme 

modeliyle analiz edilmiştir. Bu iki değişken arasında ilişki bulunmuştur. 

Işık ve Alagöz (2005), kamu harcamaları ile ekonomik arasındaki ilişkiyi Türkiye için 

incelemişlerdir. 1985 ile 2003 arasındaki dönem nedensellik ve eşbütünleşme ile analiz edilmiştir. Bu 

iki değişken arasında ilişki bulunmuştur. 

Başar v.d. (2009), toplam kamu harcamaları ve alt kalemleri ile GSMH değişkenleri arasındaki 

ilişki Türkiye için incelemişlerdir. 1975 ile 2005 arasındaki dönem sınır testi ve kısıtlı hata düzeltme 

modeliyle analiz edilmiştir. Bu değişkenler arasında ilişki bulunamamıştır. 

Zheng v.d. (2010), kamu harcamaları-büyüme ilişkisini Çin açısından irdelemişlerdir. 1952 ile 

2007 arasındaki dönem Granger Nedensellik ile STV testleriyle analiz edilmiştir. Bu değişkenler 

arasında ilişki bulunamamıştır. 

Verna ve Arora (2010), ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi Hindistan 

için incelemişlerdir. 1950-1951 ve 2007-2008 olmak üzere iki döneme ayrılmış eşbütünleşme ve hata 

düzeltme analizleri yapılmıştır. 1950-51 döneminde gelirle kamu harcamaları ilişkisi yokken 2007-

2008 döneminde gelir arttığında kamu harcamaları artmıştır.  

Jaén-Garcia (2011), kamu harcamaları-gelir ilişkisini İspanya’nın 17 bölgesi için incelemiştir. 

1984 ile 2003 arasındaki dönem panel eşbütünleşme ile analiz edilmiştir. Gelir artışları kamu 

harcamalarını arttırmaktadır. 

Richter ve Dimitros (2012), kamu harcamaları-milli gelir ilişkisini İngiltere için incelemişlerdir. 

1850 ile 2010 arasındaki dönem ele alınmış ve bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki tespit 

edilmiştir. 

Oktayer ve Oktayer (2013), kamu harcamaları, büyüme ve enflasyon ilişkisini Türkiye için 

incelemişlerdir. 1950 ile 2010 arasındaki dönem ARDL modeliyle analiz edilmiştir. Sadece kamu 
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harcamalarıyla büyüme ilişkisine bakıldığında ilişki yokken enflasyon dâhil edildiğinde üç değişken 

arasında uzun dönemde ilişki söz konusudur. 

Bayrak ve Esen (2014), ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi 27 OECD 

ülkesi açısından irdelemişlerdir. 1995 ile 2012 arasındaki dönem eşbütünleşme ile hata düzeltme 

yöntemleriyle analiz edilmiştir. Bu iki değişken arasında ilişki bulunmuştur. Kamu harcamaları gelir 

esnekliği uzun dönemde 0,26-1,26 arasında artmaktadır.  

Bayrak ve Esen (2015), kamu harcamaları-büyüme ilişkisini Kazakistan, Azerbaycan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan için incelemişlerdir. 1990 ile 2012 arasındaki dönem 

nedensellik ve panel eşbütünleşme ile analiz edilmiştir. Kamu harcamaları %1 arttığında ekonomik 

büyümeyi %0.85 arttırmaktadır. 

2. TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de 2007-2017 arasındaki dönemdeki konsolide bütçe dengesinin 

durumu görülmektedir. 

Tablo 1: Konsolide Bütçe Dengesi (Bin TL) 

Yıllar Konsolide Bütçe Dengesi 

2007 -13707909 

2008 -17432089 

2009 -52760844 

2010 -40081289 

2011 -17783190 

2012 -29411791 

2013  -18542575 

2014 -23369550 

2015 -23525193 

2016 -29931929 

2017 -47373251 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Raporları 
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Tabloda görüldüğü üzere Türkiye’deki konsolide bütçe dengesi açık vermekte ve bu açık yıllar 

boyunca değişkenlik göstermektedir. örneğin 2007’den 2009’a kadar 4 katına çıkmış, daha sonra 2009 

‘dan 2011’e kadar  3’te 1’ine inmiştir. Son 5 yılda ise sürekli artış göstermiş 2013’den 2017’ye geçişte 

yaklaşık 2.5 kat artış meydana gelmiştir.  2007’den 2017’ye geçişte ise 3 kat artış söz konusudur. 

3. EKONOMETRİK ANALİZ 

3.1. Veri Seti ve Model 

Çalışmamızın bu bölümünde yapılacak analizlerde kullanılacak değişkenlerin kısaltmaları 

aşağıdaki gibidir: 

DEF (Ekonomik Büyüme): Türkiye’deki GSYİH deflatörünü ifade etmektedir. 

BD (Kamu Harcamaları): Türkiye’deki bütçe dengesinin GSMH’ya oranlanmasıyla elde 

edilmiştir. 

Bu açıklamalar yapıldıktan sonra bütün değişkenlerin logaritmaları alınmış ve bir model 

kurulmuştur: 

Model 1:  DEFt=α0+ α1  BDt+ ut       

Model 2:  BDt=α0+ α1  DEFt+ ut       

Birinci modelde bağımlı değişken; deflatör bağımsız değişken ise kamu harcamalarıdır. α0 sabit 

terim, ut hata terimi olarak ifade edilmektedir. α0 sabit terim, ut hata terimi olarak ifade edilmektedir.   

1975-2017 arasındaki döneminin yıllık verileri kullanılmış olup Kalkınma Bakanlığı’nın web 

sitesinden temin edilmiştir. 

3.2. Birim Kök Testi ve Durağanlık 

Aşağıdaki tablolarda enerji değişkeni ve enerji değişkenini etkileyebilecek olan makroekonomik 

değişkenlerin ADF ve PP Birim Kök testleri sonuçları düzey ve 1.farklarıyla birlikte verilmiştir. 
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Tablo 2: Ekonomik Büyüme-Kamu Harcamaları Birim Kök Testi Sonuçları  

Değişken ADF Testi PP Testi Kritik Değerler 

   %1 %5 %10 

DEF -0.40(0.99) 0.61(0.95) -

4.19 

-

3.52 

-3.19 

BD -1.35(0.86) -1.37(0.85) -

4.19 

-

3.52 

-3.19 

ΔDEF 0.08(0.96) 0.17(0.96) -

3.60 

-

2.94 

-2.61 

ΔBD -6.15(0.00) -6.15(0.00) -

3.61 

-

2.94 

-2.61 

ΔΔDEF -6.01(0.00) -6.01(0.00) -

3.61 

-

2.94 

-2.61 

ΔΔBD -7.29(0.00) -7.63(0.00) -

3.61 

-

2.94 

-2.61 

 

Tablo 2’de ekonomik büyüme ve kamu harcamaları değişkenleri ADF hem de PP testi 

sonuçlarına göre düzeyde ve 1. farkta durağan değildir. Çünkü bu değerler kritik değerleriyle 

karşılaştırıldığında bu değerlerden mutlak olarak küçüktür ve prob değerleri de 0.05’ten büyüktür. 

Böyle bir durumda değişkenlerin 2. farkları alınmalıdır. 2. farklar alındıktan sonraki değerler 

incelendikten sonra, tablo değerleri kritik değerlerden küçük ve prob değerleri de 0.05‘dan küçük 

olduğundan, ADF ve PP testlerine göre seriler durağan hale gelmiştir. 

3.3. Granger Nedensellik Analizi 

Değişkenler arasında ilişki olup olmadığını anlamak için her modelin ayrı ayrı Granger 

Nedensellik analizi yapılacaktır. 

Model denklemi her değişkenin farkı alınacak şekilde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

Model 1:  ΔΔDEFt=α0+ α1  ΔΔBDt+ ut       

Model 2:  ΔΔBDt=α0+ α1  ΔΔDEFt+ ut       

Nedensellik analizinde değişkenler ikili gruplar halinde incelenmektedir. Ekonomik büyüme ve 

kamu harcamaları arasında nedensellik ilişkilerinin ayrı ayrı analizlerinin yapılabilmesi için öncelikle 

lag kriterinin belirlenmesi gerekir. Tablo 3’de bu iki nedensellik için uygun gecikme uzunluğu (lag) 

sonuçları görülmektedir. 
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Tablo 3: Ekonomik Büyüme-Kamu Harcamaları Gecikme Uzunluğu Tespiti 

Değişkenler Gecikme Uzunluğu Gecikme Uzunluğu Kriteri 

ΔΔDEFt ve ΔΔBDt 3 NA, FPE, AIC, HQ 

 

Bu sonuçlara göre en fazla yıldızı alan kriterler 3.gecikmede olduğu için analiz buradan 

yapılacaktır.  

Tablo 4’deki sonuçlar Ekonomik büyüme ve kamu harcamaları nedensellik ilişkisinin var olup 

olmadığını göstermiştir. 

Tablo 4: Ekonomik Büyüme-Kamu Harcamaları Nedensellik Analizi 

 F İstatistik Prob Karar 

ΔΔDEFt→ ΔΔBDt? 5.54 0.00 VAR 

ΔΔBDt → ΔΔDEFt? 1.75 0.17 YOK 

Joint Test=102.92(0.05) LM Test=2.71(0.61) 

 

Ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi vardır. Prob değeri 

0.05’ten küçük, F değeri 3.5’tan büyük olduğundan bu hükme varılmıştır.  

Kamu harcamalarından ekonomik büyümeye nedensellik yoktur. Prob değeri 0.05’ten büyük, F 

değeri 3.5 kritik değerinden küçük olduğundan bu hükme varılmıştır. 

Bu yorumlamayı dikkate almak için değişen varyans ve otokorelasyon sorunu olmamalıdır. 

Tablonun altındaki sonuçlara göre her iki doğrulama testinde de prob değeri 0.05’ten büyük 

olduğundan değişen varyans ve otokorelasyon sorunu yoktur. 

3.4. Engle-Granger Eşbütünleşme Analizi  

Nedensellik analizinden sonra değişkenlerin aynı düzeyde hareket edip edilmediği saptanması 

için tekli eşbütünleşme analizi yapılmıştır. 

Tablo 5: Ekonomik Büyüme-Kamu Harcamaları Eşbütünleşme Analizi 

Değişkenler  Tau-Statistic Prob Z-Statistic Prob 

ΔΔBD -11.32 0.00 -61.05 0.00 

ΔΔDEF -6.07 0.00 -42.41 0.00 
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Bu iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Çıkan prob sonuçları 0.05’ten 

küçüktür bu durumda eşbütünleşmenin olmadığını söyleyen Ho reddedilir, eşbütünleşme olduğuna 

karar verilir. 

 

4. SONUÇ 

Kamu harcamaları devletlerin kuruluşundan beridir önemini yitirmeyen ve ekonomiyle 

bağdaştırılan bir konu haline gelmiştir. Son yıllarda Türkiye’deki konsolide bütçedeki değişimler 

konunun tekrardan irdelenmesine sebep olmuştur. 

Bu çalışmada kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonometrik olarak 

incelenmiştir. 1975-2017 yılları yıllık verileri Kalkınma Bakanlığı’nın sitesinden temin edilmiştir. 

Buna göre kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü Granger Nedensellik tespit 

edilmiştir.  Ayrıca bu iki değişken arasında Engle-Granger eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur.  Bu 

durum göstermektedir ki kamu harcamaları çoğu literatürde olduğu gibi ekonomik büyümeyi 

etkilemektedir. 
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ÖZET 

Dünya ekonomisin son yıllarda yaşadığı en derin krizlerden birisi olan 2008 finansal krizden 

çıkış stratejinde rekabette üstünlük sağlama ve dışa açılma yerine içe dönme politikaları öne çıkmaya 

başladı. Bu süreç, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin üretimlerini ülke dışına kaydırmalarının 

(outsourcing) yerini kendi ülkelerine çekmeleri (insourcing) ile başladı. Ardından döviz kuru savaşları, 

dış ticarette korunma önlemlerinde ve tarife dışı engellerde artış, İngiltere’nin AB’den ayrılması 

(Brexit) içe dönük politikalara yönelimin somut adımları oldu. Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile 

yerli üretim ve korumacı yaklaşım sürecini daha da hızlandırdı. ABD’nin Şubat 2017’de ithal edilen 

demir çeliğe %25, alüminyuma %10 gümrük vergisi koyacağını açıklaması ile ticaret savaşları dünya 

gündemine oturdu. Bu kararın 23 Mart 2018’den itibaren yürürlüğe girmesiyle savaş başladı.    

Küreselleşme ve serbest ticaretten mağdur olanların ileri sürdükleri argümanlar yeni bir dünya 

düzeni ve uluslararası ticaretin kurum ve kurallarının yeniden biçimlenebileceği işaretlerini de 

taşımaktadır. Böylece öncülüğünü ABD’nin yaptığı serbest ticaretin yerini,  ticaret savaşlarının yer 

aldığı yeni bir dönem başladı.  

Dünya ekonomisinde, ticaret ve kurumlarında köklü bir değişim ve dönüşüme yol açacak bu 

gelişmelerin gelecek tasarımı ve analizi büyük önem taşımaktadır. Küresel ticarette yeniden 

korumacılığın dünya ve Türkiye ekonomisine yansımalarının ele alındığı bu çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde yeniden korumacılığın temel dinamikleri ortaya konulacaktır. 

İkinci bölümde dünya ticaretinin görünümü ve geleceği analiz edilecektir. Çalışmanın son bölümünde 

ise, ilk iki bölümde elde edilen bulgular doğrultusunda ticaret savaşlarının dünya ve Türkiye 

ekonomisine yansımaları ortaya konulacak ve önerilere yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Serbest ticaret, korumacılık, ticaret savaşları. 

ABSTRACT 

One of the biggest financial crisis occurred at 2008  which has established new coping strategies 

with insourcing economical policies rather than providing competitive international advantages or 

international expansion on global markets. This process started with developed countries like USA 

insourcing production to local market instead of outsourcing to global markets.Further more exchange 
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rate wars, protection measures on foreign trades and increase on non-tariff barriers, BREXIT (Britain’s 

exit from European community) are the most significant steps of overall tendency on insourcing 

economical policies. Trumps USA presidency further accelerated neo-protectionist approach which 

was followed by additional custom tax rates 25% to imported iron and steel and 15% to imported 

aluminum products on February and set new trends to global trade wars.The arguments claimed by the 

victims of globalization and liberal trade will carry the traces of new economic orders and reshape the 

rules of international trade with its institutions as well. Thus a new era has been started with 

international trade wars instead of free trade between countries, which USA was leading recently.The 

future design and analysis of   these  recent developments in the world has  a crucial  importance 

which will lead and set  profound changes and transformations in global trade and its institutions.  

This study of  ‘’ Financial Implications and Effects of Trade Wars  on Turkish Economy and Global 

Markets” will be presented in three chapters. In the first chapter of the study the basic dynamics of neo 

protectionism will be presented. In the second part, overall outlook of world trade and its future will 

be presented. At the last part of the study Financial Implications and Effects of Trade Wars  on 

Turkish Economy and Global Markets  will be analyzed with respect to the findings and indications of 

first two chapters followed by recommendations. 

Keywords: Free trade, protectionism, trade wars. 

1. SERBEST TİCARET VE KORUMACILIK   

Uluslararası ticaret teorisinin temelde serbestlik (liberal) ve korumacılık (milliyetçi)  üzerine 

kurulduğu söylenebilir.  Adam Smith’den itibaren serbest ticaret savunucuları, ülkeler arasında 

ticaretin serbestçe yapılmasının ticarete katılan ülkelere kazanç sağlayacağı ve bu ülkelerin refahının 

artacağını ileri sürmektedir. Buna karşılık korumacılık taraftarları ise serbest ticaretin ülkelerin 

kalkınmasını engelleyeceğini, bu nedenle ekonomilerinin dış rekabete karşı korunması gerektiği 

görüşünü ileri sürmektedir. 

Uluslararası ticaretin serbest ya da korumacı yöntemlerle yapılması dış ticaret politikasının 

temel konusudur. Ekonomi yazını bu konuda çok zengin bir literatüre sahiptir. Genel anlamda 

korumacılık, bir ülkenin dış rekabetten korunmak için dış ticaret politikası araçlarıyla uluslararası 

ticarete sınırlama getirmesi olarak tanımlanabilir125. Dış ticarete müdahale edilemesi anlamında olan 

korumacılığın temel gerekçeleri şunlardır: 

  

                                                           
125

 Serbest ticaret, korumacılık üzerine detaylı analiz için bknz .Cletus C. Coughlin, K. 

Alec Chrystal and Geoffrey E. Wood, 1988 S:1-6 ve Risto Nieminen and Laura Puccio with 

Charlotte Andre, (2017), Europen Parliamentery Resrarch Service EPRS,  The Added Volue 

of International Trade and Impact of Trade Barriers, Cost of Non-Europe Report, September 

2017 s:29-35. 
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-Bebek endüstrilerin korunması 

-Optimum tarife  

-Dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi 

-İstihdamın artırılması  

-Haksız rekabete karşı (Damping ve Sübvansiyon) korunma  

-Ödemeler bilançosu dengesizliklerinin giderilmesi 

-Devlete gelir sağlama  

-Üretim maliyetlerinin eşitlenmesi bilimsel tarife görüşü 

-Yurtiçi üretimin çeşitlendirilmesi  

-Ulusal güvenlik 

Ülkeler, yukarıdaki gerekçelerle ekonomilerini korumak için ithalatı sınırlamaya yönelik çeşitli 

dış ticaret politikası araçları geliştirmişlerdir. Bu politika araçlarını genel olarak Tarifeler (tariffs) ve 

Tarife Dışı Önlemler (non-tariff measures) olarak ikiye ayrılmaktadır. Geleneksel dış ticaret politikası 

araçları olarak gümrük ve/veya eş etkili vergiler, kotalar  (miktar kısıtlamaları), ithalat yasakları, dış 

ticaretin devletleştirilmesi sayılabilir. Dış ticaretin serbestleştirilmesine yönelik çabalar, büyük ölçüde 

bu geleneksel korumacı yöntemlerin etkisini azaltma ya da tamamen ortadan kaldırma üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Geleneksel korumacılığın etkisinin 1970’li yıllardan itibaren etkisinin azalmasıyla 

birlikte özellikle gelişmiş ülkeler yeni korumacı politikalar geliştirmişlerdir. Tarife dışı önlemler 

olarak da tanımlanan yeni korumacı politika araçları arasında ise, Sübvansiyonlar (yardımlar), tarife 

dışı engeller (standartlar, düzenlemeler, kurallar, idari önlemler vb), gönüllü ihracat kısıtlamaları, anti-

damping vergisi, telafi edici vergi, ayrımcı devlet satın almaları gibi yöntemler yer almaktadır..   

 

2. TİCARET SAVAŞLARI VE TARİHSEL GELİŞMİ   

Ticaret savaşı, bir ülkenin dış ticaret politikası araçlarıyla belirli ülke ve/veya ülkelerden yapılan 

ithalata kısıtlama getirmesi sonrasında bundan etkilenen ülke ve-veya ülkelerin de o ülkeye karşı 

benzer yöntemlerle misillemede bulunması olarak tanımlanabilir.  Tanımdan da anlaşılacağı gibi, 

ticaret savaşı ile korumacılık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Korumacılık ticaret savaşına 

dönüştüğünde bu savaşa katılan ülkeler birbirlerinin ithalatını kısıtlamaya başlarlar. Korumacılık bir 

ülkenin tek taraflı olarak dış ticarete kısıtlama getirmesi iken, ticaret savaşı korumacılığa karşı 

misillemede bulunarak çift taraflı korumacılık olarak değerlendirilebilir.  

Dünyada ticaret savaşları tarihini uluslararası ticaretin başlangıcına kadara götürmek 

mümkündür.126 ABD Başkanı Trump’ın başlattığı ticaret savaşı yeni değildir. Modern anlamda ilk 

                                                           
126

 Ticaret Savaşları tarihi konusunda bknz.  Edited by Lucia Coppolaro Post- Doctoral Research Fellow, 

2013, A Global History of Trade and Conflict Since 1500 Institute of Social Sciences, University of Lisbon, 

Portugal and Francine McKenzie 
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ticaret Savaşı büyük buhran döneminde ABD tarafından başlatılmıştır.. Başkan Trump ile birlikte 

ABD’nin günümüzde kadar başlattığı bu sekizinci ticaret savaşıdır. Bu nedenle bildirimizin başlığında 

“yeniden korumacılık”  vurgusu yaptık. Diğer yandan, dünyada piyasa ekonomisi ile serbest ticaret 

politikasının öncülüğünü ve savunuculuğunu yapan ABD gibi bir ülkenin yeniden korumacılığa 

dönmesi, buna karşılık uzun yıllar kapalı, korumacı, sosyalist planlı ekonomi politikası izleyen Çin’in 

serbest ticareti savunuyor olması üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu.  

ABD’nin başlattığı modern ticaret Savaşları Grafik-1de verilmektedir. Aşağıda bu ticaret 

savaşlarına kısaca değinilmektedir.  

Grafik 1:  Ticaret Savaşlarının Tarihsel Gelişimi  

 

Kaynak: : http://www.visualcapitalist.com/history-u-s-trade-wars/ 

 

2.1. Smoot-Hawley Tarife Yasası - 1930 

Modern ticaret savaşının en önemlisi 1930 tarihli Smoot-Hawley Tarife Yasasıdır. ABD’nin 

ithal ettiği 20.000 nin üzerinde ürünün etkilendiği bu ticaret savaşında 900 ürünün gümrük tarifesi 

ortalama yüzde 40 ila 48 oranında arttırıldı. Kanada, Avrupa ve diğer ülkeler, ABD’nin ihracatı için 

tarifeleri artırarak hızlı bir şekilde misilleme yaptılar. Sonuç olarak ABD’nin ihracatı 1929-1933 

döneminde yüzde 61 oranında düştü. Tarifeler 1934’te kaldırıldı. 

  

http://www.visualcapitalist.com/history-u-s-trade-wars/
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2.2. Tavuk Sürtüşmesi (Chicken Friction) - 1963 

ABD’de tarım üreticilerini korumak için 1963 yılında Avrupa’dan ithal edilen tavuk, patates ve 

nişasta gibi tarım ürünleri ithalatında gümrük vergilerini artırdı. Fransa ve Almanya da ABD’den ithal 

edilen kamyon ve içkilerin gümrük vergilerini artırdı.   

2.3. Jabs at Japan-  1981 

Japonya’nın 1950’lerden sonra hızla kalkınma sürecine girmesi ile ülke dünyanın en önemli 

ihracat merkezlerinden birsi haline geldi. 1980’lerin başında ABD Ağaç Savaşı (War of the Woods, 

1982) pazarında Japonya’dan ithal edilen otomobiller, motorsikletler, elektronik eşyalar artmaya 

başladı. ABD’nin yoğun baskısı sonunda Japonya 1981 yılında Gönüllü İhracat Sınırlama (Voluntary 

Export Restraint)  anlaşması imzalamak zorunda kaldı. 

2.4. Makarna  Kavgası (Pasta Spat) - 1985 

ABD, Avrupa'da narenciye ürünlerine erişim düzeyinden memnun değildi ve 1985 yılında 

makarna ürünlerine tarife koydu. Avrupa da ABD’den ithal edilen ceviz ve limon vergilerine 

misillemede bulundu. 

2.5. Muz Savaşı (Battle of the Bananas) - 1993 

Avrupa, Latin Amerika’dan muz ithalatında yüksek gümrük tarifesi uyguluyor, Afrika’dan ithal 

edilen meyvelere de sınırlama getiriyordu. Bu ülkelerde ABD’li şirketlerinin muz üretimine yoğun 

yatırımları vardı. ABD, bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) sekiz ayrı şikayet başvurusu yaptı. 

Bu şikayetler 2012 yılına kadar çözülememiştir. 

2.6. Steel Salvoes -2002  

ABD’de Başkan Bush döneminde ülkede çelik sektörünü canlandırmak amacıyla 2002 yılında 

demir çelik ürünleri ithalatında yüzde 9 ile yüzde 30 arasında gümrük tarifeleri artırıldı. Avrupa Birliği 

de  ABD’den ithal edilen gümrük vergisini artırarak karşılık verdi. 

2.7. Trump’ın Gümrük Tarifeleri  

ABD Başkanı Trump’ın başlattığı yeniden korumacılık bildirimizin esas konusunu 

oluşturmaktadır. Bundan sonraki bölümde ABD’nin ticaret savaşlarını yeniden başlatmasının temel 

nedenleri ele alınmaktadır. 

3. YENİDEN KORUMACLIK VE TİCARET SAVAŞLARININ NEDENLERİ 

3.1. Yerli Üretimi Destekleme  

Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler 1980’li yıllardan itibaren yatırımlarını gelişmekte olan 

ülkelerde yoğunlaştırmaya başladı. Gelişmiş ülkelerin üretimlerini gelişmekte olan ülkelere 

kaydırmalarının temel nedenleri; çevre kirliğinden kurtulmak, başta düşük emek maliyetleri ile 
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rekabette zorlanmaları, ticaret bariyerlerinden kurtulmak olarak sayılabilir. Ancak, 2008 ekonomik 

krizi, sanayi üretimi olmadan sadece finans ve hizmetler sektörü ile ekonomik gelişmenin 

sağlanamayacağını gösterdi. Yine başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler sanayi üretiminin yeniden 

kendi ülkelerine dönmesi arayışına girdi.  

ABD’nin ticaret politikasındaki bu köklü dönüşümü sadece başkan Trump’ın politikası olarak 

değerlendirmek kanımızca eksik olacaktır. Yeni ticaret politikasının ABD’nin devlet politikası olarak 

değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Amerikan Ticaret Temsilcisi Ofisi  (USTR) tarafından yapılan 

şu açıklama bu görüşümüzü doğrulamaktadır.  

“Amerikan işçilerine dünyanın dört bir yanındaki rakipler karşısında adil bir yarış yapılmasını 

sağlamayı taahhüt ediyoruz. USTR, tüm Amerikan çalışanları için ticaret politikasının doğasını 

yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Amerikalılar, adil bir şekilde rekabet edebilir ve kazanabilirler.  Bu 

yeni Amerika’nın öncelikli ticaret politikası, şirketlerin burada kalmasını, burada iş yaratmasını, 

burada ödeme yapmasını ve ekonomimizi yeniden inşa etmesidir. Onları destekleyen işçilerimiz ve 

toplumlarımız yeniden gelişecek. Şirketler ABD’de üretim yapmak için rekabet ettikçe, gençlerimizi 

iş, umut ve gerçek refah sağlayacaktır. ” 

ABD ticaret politikası bu anlayış üzerine kurulan “yeni normal” olarak değerlendirilebilir.  

ABD Başkanı Trump’ın ticaret savaşını başlattığı imza töreninde yaptığı konuşma yerli üretimi 

destekleme amacını açıkça ifade etmektedir.   “Bugün aldığım kararla Amerika’nın ulusal güvenliğini 

yabancı çelik ithalatına karşı savundum. Çelik çeliktir, çelik yoksa ülkenizde yoktur” diye konuştu. 

Trump ABD’li şirketlerin artık Amerikan çeliği ile inşaat yapıp silah üreteceğine işaret ederek, 

“Ticaret ortaklarımız bizi uzun yıllardır kullanıyordu. Ama bu durumu bugün aldığım kararla 

bitiriyorum” Başkan Trump’ın, Boeing’in Güney Carolina fabrikasında Dreamliner'ı inşa eden 

işgücüne yaptığı konuşmada,: “Amerika'da üretilen, Amerikan eliyle üretilen ürünler istiyoruz. Bir 

millet olarak amacımız, ABD'de yapılan ürünlere daha fazla güvenmek ve daha az ithalat yapmak 

olmalıdır. Her son Amerikan işi için savaşacağız.” Aslında Başkanın bu konuşmaları ABD ticaret 

politikasının “yeni normali” oldu. 

3.2. Ticaretin Adil Yapılmaması  

ABD’nin ticaret savaşı başlatmasının önemli gerekçelerinden birisi uluslararası ticaretin adil 

yapılmamasıdır. Bu konuda ileri sürülen argümanın temelini ülkelerin korunma önlemine başvuru 

sayılarının giderek artmasıdır. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre dünya genelinde 2016 yılında 759 

adet korunma önlemi başvurusu yapılmıştır. ABD 398 adet ile en fazla korunma başvurusu yapan ülke 

konumundadır.  

Başkan Trump ticaret savaşı konusunda yaptığı konuşmalarda başta özellikle Çin ile yapılan 

ticaretin adil olmadığını ve ABD’nin sürekli zarara uğradığını ifade etmektedir. Bu kapsamda 1 Ocak 

1994’de yürürlüğe giren ABD, Kanada ve Meksika ile yapılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret 

Anlaşması NAFTA “adil olmadığı” gerekçesiyle iptal edildi. Yerine "ABD-Meksika-Kanada 

Anlaşması (USMCA)" adıyla yeni bir anlaşma imzalandı.  
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3.3. Küresel Güç Dengesinin Değişmesi  

Küresel ekonomik alanda başta Çin olmak üzere bazı ülkelerin gücünü giderek artırması 

ABD’nin çıkarlarını zedelemektedir. Grafik-2’de görüleceği gibi ABD’nin 2016 yılında yüzde 16 olan 

dünya ekonomisindeki payı 2050 yılında yüzde 12’ye düşerken, aynı yıllarda Çin’in payı yüzde 

18’den yüzde 20’ye yükselmektedir. Aynı Grafiğin sağ tarafında Gelişmiş G7 ülkelerinin yerini 2040 

yılında içerinde Türkiye’nin de yer aldığı E7 ülkeleri alacağı öngörülmektedir. Küresel arenadaki bu 

güç kayması ABD’yi korumacı politikalar izlemeye yöneltmektedir. 

Grafik 2: Küresel Arenada Güç Dengesinin Değişimi  

 

 

3.4. ABD’nin Dış Ticaret Açığının Artması 

ABD’nin ticaret savaşını başlatmasının bir de nedeni Garafik-3’de görüleceği dış ticaret açığının sürekli 

artarak 2008 düzeyine gelmesidir.  
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Grafik 3:  ABD Dış Ticaret Açığı  (2007-2017) 

 

 

ABD’nin en büyük dış ticaret açığı verdiği ülke ise Çin’dir. ABD 2017 yılında Çin ile ticaretinde 

312 milyar dolar açık vermiştir. Bu açığın önemli bir bölümünü ise 140 milyar dolar ile elektronik 

malzemeler oluşturmaktadır.  ABD’nin Çine teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakkı devrini içeren 

301. Madde den soruşturma açmasının nedeni de budur. ABD’nin Çin dışında ticaret açığı verdiği 

diğer ülkeler ise sırasıyla Meksika, Almanya, Japonya ve Kanada’dır. 

 

3.5. ABD Başkanı Trump’ın Vergi Politikası  

ABD Başkanı Trump seçim vaadinde bulunduğu vergi reformunu yeni vergi yasası ile 

uygulamaya koydu. Bu yasaya göre 2027 yılına kadar 1.7 Trilyon dolar vergi indirimi 

öngörülmektedir. Bu vergi indiriminin 324 milyar dolarını ticaret savaşları kapsamında uluslararası 

vergi artışından karşılanması planlanmaktadır. 

Şekil 1: Reform Muhasebesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurumsal  (653.8  milyar 

dolar) ve Bireysel Vergi 

Gelirlerinde  (1,126.6 

milyar dolar) İndirim 
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- 

 

Uluslararası Net 

Vergi Geliri Artışı 

(324.4 milyar dolar 

) 
=  Vergi Gelirlerinde 

Net Açık Artışı 
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4. TİCARET SAVAŞLARININ ETKİLERİ  

Ticaret savaşlarının ekonomik etkilerini aşağıdaki gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerini 

gösteren şekilde açıklamak mümkündür.  Şekilde de görüleceği gibi, ticaret savaşlarının  gümrük 

tarifelerini artması ile fiyat P1’den gümrük vergisi kadar artarak P2’ye yükselecektir. Bu durumda 

yerli üretici yurtiçi fiyatın yükselmesi ve satış miktarının artması ile şekildeki (1 numaralı alan) kadar 

kazanç sağlayacaktır. Gümrük tarifelerinin artması ithalat üzerinden alınan vergi gelirlerini artırarak 

devlete şekildeki (3 numaralı) alan kadar kazanç saylayacaktır. Tariflerin artması sonucu ithalatın 

azalması ve fiyatların artışı ile ekonominin genelinde şekildeki (2+4) alanı kadar kaybı refah kaybı 

olacaktır. Ticaret savaşlarından kazananlar ve kaybedenler aşağıda özetlenmiştir.  

Tarifelerden Kaybedenler  

• Tarife sonucu fiyatların P1’den P2’ye yükselmesiyle yurtiçi tüketicilerin uğradığı kayıp (2) 

• İhracatın Q1’den Q2’ye düşmesiyle ihracat firmaların kaybı (2) 

• Yurt içi ekonominin net refah kabı (2+4) 

Tarifelerden Kazananlar 

• Devletin gümrük vergisinden elde ettiği kazançları (3) 

Tarifelerin artmasıyla yurtiçi üretimin Q1’den Q2’ye yükselmesi ile yurtiçi pazarda satışların 

artması ile yurtiçi üreticilerin elde ettikleri kazanç (1) 

Şekil 2:  : Gümrük Tarifelerinin Ekonomik Etkileri  
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5. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI  

Ticaret savaşları dünya ve Türkiye ekonomisinde GSMH’yı, ithalat ve ihracatı, ticaret hadlerini 

ve ücretleri etkilemektedir.     Tablo-1’de dört faklı senaryoya göre ABD’nin ticaret savaşı başlattığı 

Çin, AB, Hollanda, Meksika ve Japonya ile Dünya ekonomisi üzerindeki etkileri verilmektedir. 

Tablodan da görüleceği gibi ABD’nin demir çelik ve alüminyum ürünleri ithalatı gümrük vergilerini 

artırmasına diğer ülkelerin de misillemede bulunması ve ilave olarak otomobil tarifelerinin de artması 

durumundaki en uç 4.senoryada; Dünya ekonomisin yüzde 0,1, dış ticaretinin yüzde 2,7 daralacağı 

bulgusu elde edilmiştir. Bu savaştan en fazla ABD’nin etkileneceği öngörülmektedir. Nitekim 

4.senoaryoya göre  ABD’nin ihracat hacminde yüzde 14, ithalatında yüzde 10,9 düşüş görülmektedir. 

Tablo 1: Simülasyon Sonuçları, Temel Makroekonomik Etkileri  (%) 

(2030 Yılı Alınarak Karşılaştırma Yapılmıştır.  

   ABD Çin AB Hol.  Kanada Meks.  Japonya Dünya 

Senaryo 1: Tek taraflı ABD çelik ve alüminyum tarifeleri 

GSMH (%)   0,0  0,0  -0,1  -0,1  -0,3   -0,2  0,0  -0,1  

İhracat Hacmi  (%) -1,6 0,0 -0,1 -0,1 -1,3  -1,0 -0,1 -0,3  

İthalat Hacmi  (%) -1,0 0,0 -0,1 -0,2 -1,5  -1,4 -0,1 -0,3  

Ticaret Haddi  (%) 0,4 0,1 0,0 0,0 -0,3  -0,5 0,0 0,0  

Reel Ort.Ücretler (%) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,3  -0,1 0,0 0,0  

Senaryo 2: Çin, AB, Kanada ve Meksika'dan Karşılıklı ABD Çelik ve alüminyum tarifeleri ve 

düzenlemeleri 
GSMH (%)   -0,4 0,2 0,2 0,3 -0,1  -0,2 0,2 0,1  

İhracat Hacmi (%) -6,3 -0,9 -0,1 0,0 -7,3  -4,8 0,2 -1,0  

İthalat Hacmi (%) -4,8 -0,9 -0,2 0,0 -6,1  -5,5 0,1 -1,0  

Ticaret Haddi  (%)  -0,4  -0,1  0,1  0,1  1,1   0,1  0,0  0,0  

Reel Ort.Ücretler (%) -0,3 0,1 0,2 0,3 -0,1  -0,2 0,2 0,0  

Senaryo 3: Çelik ve alüminyum tarifeleri ve misillemeler, artı ABD-Çin ticaret savaşı * 

GSMH (%)   -0,3  -1,2  0,4  0,4  0,2   0,5  0,4  -0,1  

İhracat Hacmi (%)  -13,5  -8,2  0,0  0,1  -6,4   -2,0  0,3  -2,5  

İthalat Hacmi (%) -10,5 -8,4 0,0 0,0 -5,6  -2,7 0,3 -2,5  

Ticaret Haddi (%) -0,6 -0,8 0,1 0,1 0,9  0,3 0,2 0,0  

Reel Ort.Ücretler (%)  -0,1  -1,1  0,3  0,4  0,2   0,4  0,4  -0,1  

Senaryo 4: Çelik ve alüminyum tarifeleri ve misilleme, ABD-Çin ticaret savaşı artı ABD otomobil 

tarifesi arttı 

 

GSMH (%)   -0,3 -1,3 0,2 0,2 0,3  0,6 0,4 -0,1  

İhracat Hacmi (%) -14,0 -8,3 -0,5 -0,1 -5,7  -1,4 0,5 -2,7  

İthalat Hacmi (%)  -10,9  -8,4  -0,5  -0,2  -5,1   -2,1  0,5  -2,7  

Ticaret Haddi (%) -0,5 -0,8 0,0 0,1 0,8  0,3 0,2 0,0  

Reel Ort.Ücretler (%) 0,0 -1,1 0,1 0,2 0,3  0,5 0,4 -0,1  

Source: WorldScan simulations using sectoral trade-weighted average tariffs from Section 2. Note: *Base case in CPB (2018). 

                    

Kaynak  Johannes Bollen and Hugo Rojas-Romagosa, 2018, CPB Background Document, Trade Wars: Economic impacts of US tariff 

increases and retaliations An International Perspective , June 2018, s: 18. 

Ticaret Savaşları 232 Section kapsamında demir çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan 

gümrük vergileri sonrasında Türkiye’nin ABD’ye ihracatı önemli ölçüde değişmiştir. Grafik -4’de 
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görüleceği gibi, ABD’nin 23 Mart’ta açıkladığı Demir çelik ürünlerine %25 ve Alüminyum ürünlerine 

%10 ilave gümrük vergisi açıklaması sonrası Türkiye’nin ABD’ye ihracatı düşmeye başlamıştır. İlave 

gümrük vergisine rağmen Türkiye’nin ABD’ye ihracatında Haziran 2018’den itibaren yeniden bir 

artmaya başlamıştır. Bu artışta, dünya genelinde vergiye tabi ürünlerin fiyatlarının artması yanında 

döviz kurunun artması (TL’nin zayıflaması) etkili olmuştur.  Ancak, Ağustos 2018’den sonra 

ABD’nin bu ürünlerde Türkiye’ye uyguladığı vergileri iki katına çıkarması (Demir çelikte %50, 

Alüminyumda %20) nedeniyle Türkiye’nin ABD’ye demir çelik ihracatını olumsuz yönde etkilemeye 

başlamıştır. 

 

Türkiye, 23 Haziran 2018’de ABD’den yapılan 266 milyon USD’lik ithalata misillemede 

bulunmuştur. Bu misilleme ABD’den yapılan ithalatın azalmasında etkili olmuştur. Örneğin, 

misilleme kapsamında ABD’den yapılacak PVC ithalatına % 28 ilave gümrük vergisi konulmuştur. 

Bunun etkilerini ölçek amacıyla 2017 ve 2018 dokuz aylık ABD’den yapılan PVC ithalatı Grafik5’te 

verilmektedir. Grafikten de görüleceği gibi misillemenin uygulandığı Temmuz ve Ağustos ayı 

ithalatlarında keskin bir şekilde düşmüştür. Nitekim, ABD’den yapılan PVC ithalat Temmuz ayında 

2017’de 13,000 ton  ithalat 2018’de 1,500 tona, Ağustos ayında 2017’de 8,000 ton olan ithalat ise 

2018’de 580 tona gerilemiştir.  
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Grafik-4 :Türkiye'nin ABD'ye Demir, Çelik ve Alüminyum İhracatı (2017-2018 9 Aylık) 
(USD) 
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Bu rakamlar Türkiye’nin ABD’ye uyguladığı misillemenin etkili olduğunu göstermektedir. 

5. SONUÇ 

ABD Başkanı Trump’ın Çin ile başlattığı ticaret savaşı dünya genelinde önemli ekonomilere 

yayılmaya başladı. Bu savaşı, sadece Trump’ın tercihi olarak değil,  ABD’nin ticaret politikası olarak 

değerlendirmek daha gerçekçidir. ABD’nin yeni normal olarak nitelendirilebilecek ticaret politikasının 

temel gerekçeleri arasında; yerli üretimi koruma, dış ticaret açığını azaltma, ticaretin adil yapılması, 

vergi indiriminin bir bölümünü gümrük vergileri ile karşılama gibi faktörlerin etkili olduğu 

görülmektedir. Bu savaştan dünya ekonomisin yüzde 0.1, dış ticaret hacminin çeşitli senaryolara göre 

yüzde 0,3 ile 2,7 kadar daralacağı öngörülmektedir. Bu savaşın kaybedenleri arasında savaşı başlatan 

ABD ile Çin olacağını söylenebilir. Türkiye bu savaştan en az etkilenecek ülkeler arasında yer 

almaktadır. Bunun temel nedeni, Türkiye’nin ticaret savaşına katılan ülkelerle ticaretinin sınırlı 

olmasıdır. Türkiye’nin bu ticaret savaşından en fazla etkilendiği sektör kuşkusuz demir çelik ve 

alüminyum ürünleridir. Bu ürünlerde Türkiye’nin ABD’ye ihracatı Mart ayından itibaren düşüş 

gösterse de Haziran ayından itibaren yeniden yükselmeye başlamıştır. Ağustos ayında ABD’nin 

Türkiye’nin ihraç edeceği demir çelik ve alüminyum ürünleri gümrük vergilerini yüzde 50 oranında 

artırması ile ihracatta tekrar düşüş başlamıştır. Türkiye, bu ürünlerde ABD’ye kaybettiği ihracatı diğer 

ülkelerle rahatlıkla telafi edebilecektir.  
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ÖZET 

Sözlü tarih ve bellek çalışmaları Türkiye'de nispeten yeni bir araştırma alanıdır.  Zira sözlü 

tarihin Turkiye’de akademik literature eklemlenmesi 1990’ların sonuna rastlar. Ne var ki 1990 

sonlarından bügüne kadar yapılmış çalışmalara bakıldığında sözlü tarihin giderek ivme kazandığı ve 

çok çeşitli aktörlerce ve çok çeşitli konularda sözlü tarih çalısmalarının yapıldığı görülür. Bunun en 

önemli nedenlerinden bir tanesi sözlü tarih çalışmalarının sıradan insanın deneyimlerini anlamamıza 

olanak vermesi açısından önemli potansiyelleri içinde barındırmasıdır. Biz bu çalışmamızda sıradan 

insanların deneyimlerini merkeze alan yazılı kaynakların yetersiz veya taraflı olduğu durumlarda 

kişilerin tanıklıklarına başvurarak olay ve olguların daha iyi anlaşılmasını sağlayan ve “sosyal tarihe 

bir insan çehresi kazandıran” sözlü tarih yönteminin ne olduğu, ne zaman ve niçin ortaya çıktığı 

ülkemizde sözlü tarih çalışmalarının serüvenini ve son olarak da sözlü tarih yönteminin sınırlarını bu 

konuda şimdiye kadar üretilmiş literatürü tarayarak ortaya koymayı amaçlıyoruz. Çalışmamızda 

göstereceğimiz üzere günümüzde Türkiye’de üretilen sözlü tarih litaratürüne kuş bakışı ile bakıldığı 

takdirde dahi sözlü tarih çalışmalarının çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde genişlediği yani 

geçmişin daha kapsayıcı ve çeşitli portrelerini sunabilmek için tarih çalışmalarında yer verilmeyen her 

alanı ve herkesi kapsamaya çalıştığı gözlenebilmektedir. Sözlü tarih mülakatlarının arşivleri pek çok 

kurumun bünyesinde mevcut olup, sözlü tarihin bilgileri kitaplar, makaleler,  müze sergileri, web 

siteleri ve belgesel filmler aracılığıyla paylaşılıyor hale gelmiştir. Fakat sözlü tarih üzerine yapılan 

akademik araştırmalar ile STK ve yürütülen projeler arasında nitelik açısından ciddi farklar 

mevcuttur. STK’lar ve yerel yönetimlerce desteklenen birçok çalışmada sözlü tarih yazımı mülakat ve 

transkripsiyonla eş tutulmaya yönelmiş ve bu çalışmalar genellikle kısa bir tanıtım yazısının ardından 

transkribe edilen mülakatlar olarak yayınlanmıştır. Buna karşın akademik yayınların birçoğunda bu 

mülakatlar sözlü tarih ve bellek çalışmaları alanında teorik ve metodolojik tartışmalar ekseninde 

okunmuş, mülakatların içeriklerinin yanısıra temsil, inşa, yorumlama ve anlam gibi karmaşık konular 

sorgulanmıştır. Dolayısıyla her ne kadar 1990’ların ortalarından günümüze kadar sayıları binlere 

yaklaşan sözlü tarih çalışması ortaya çıkmışsa da sözlü tarih (ve bellek) yazımının Türkiye’de henüz 

kat edeceği çok yol vardır.  Bunun en önemli sebepleri arasında sözlü tarih yönteminin sınırlarına dair 

henüz yeterince farkındalık geliştirilmemiş olması gösterilebilir. Zira sözlü tarih hala büyük oranda 

ciddi bir metodolojik eğitim ve farkındalık gerektiren bir akademik alan değil içgüdü ve yeteneğe 
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dayanarak geçmişe dair bir mülakat yapma ve bunu kayıt altına alıp deşifre etme olarak 

algılanmaktadır. 

 

ABSTRACT 

Oral history and memory studies are a relatively new area of research in Turkey as the articulation of 

academic literature on oral history in Turkey coincides with the end of the 1990s. However, when we 

look at the scholarship produced from late 1990 to the present day, what we see is that oral history has 

gained rapid momentum and studies based on oral history have been covering variety of issues. One 

of the most important reasons for this is that oral history has important potentials to allow ordinary 

people who are neglected in grand narrative of history to tell their own stories as such  contributing to 

reconstruct a new history with a “human face”. One of the purposes of this study is to map out what 

oral history is, when and why this method became popular as a methodology for collecting evidence 

in reconstructing the recent past.  After these rather introductory remarks, the study will examine the 

limits of oral history studies through close reading of the literature produced mainly in Turkey and at 

times beyond. As the study demonstrates, the scholarship based on oral history has expanded so much 

especially after the turn of the 21st century. Archives of oral history interviews are available in many 

institutions, and research based on oral history has become shared through books, articles, museum 

exhibits, web sites and documentary films. However, academic research on oral history and the 

projects carried out by NGOs have serious differences in terms of quality. In many studies supported 

by NGOs and local governments, oral history writing has been construed as doing interviews about 

the recent past, and publishing them as transcribed interviews with a brief introduction. On the other 

hand, in some recent academic publications, these interviews were read on the basis of theoretical and 

methodological discussions in the field of oral history and memory studies, and the complex and 

contested issues such as dynamics of remembering and forgetting, representation and (re) construction 

of the past through invoking memory have been questioned. Therefore, although from the mid-1990s 

until today, the number of studies based on oral history increased tremendously, with the few 

exceptions, the field is still missing the critical lenses in order to move beyond publishing transcribed 

interviews.  One of the most important reasons for this is arguably lack of sufficient awareness of the 

boundaries of the oral history as it is still largely regarded as a process of interviewing on the recent 

past rather than an academic field that requires serious methodological training and theoretical 

awareness to analyze those interviews. 

GİRİŞ  

Sözlü tarih ve bellek çalışmaları Türkiye'de nispeten yeni bir araştırma alanıdır.  Zira sözlü 

tarihin Turkiye’de akademik literature eklemlenmesi 1990’ların sonuna rastlar. Ne var ki 1990 

sonlarından bügüne kadar yapılmış çalışmalara bakıldığında sözlü tarihin giderek ivme kazandığı ve 
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çok çeşitli aktörlerce ve çok çeşitli konularda sözlü tarih çalısmalarının yapıldığı görülür. Bunun en 

önemli nedenlerinden bir tanesi sözlü tarih çalışmalarının sıradan insanın deneyimlerini anlamamıza 

olanak vermesi açısından önemli potansiyelleri içinde barındırmasıdır. Biz bu çalışmamızda sıradan 

insanların deneyimlerini merkeze alan yazılı kaynakların yetersiz veya sadece otoriteyi elinde 

bulunduranların sesini temsil ettiği durumlarda (çoğunlukla sıradan) kişilerin tanıklıklarına başvurarak 

olay ve olguların farklı deneyimleri yansıtacak şekilde yeniden inşa edilmesini sağlayan ve “sosyal 

tarihe bir insan çehresi kazandıran” (Tosh, 1997, s. 193-4)  Sözlü Tarih yönteminin ne olduğu, ne 

zaman ve niçin ortaya çıktığı ülkemizde sözlü tarih çalışmalarının serüvenini ve son olarak da sözlü 

tarih yönteminin sınırlarını bu konuda şimdiye kadar üretilmiş literatürü tarayarak ortaya koymayı 

amaçlıyoruz.  

1. SÖZLÜ TARİH NEDİR? 

Sözlü Tarih Nedir? Sorusu günümüze kadar birçok defa sorulmuş ve birçok araştırmacı 

tarafından cevaplanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bir tek tanımı mevcud değildir.127 Biz bu 

çalişmamızda operasyonel olarak Esra Danacıoğlu’nun tanımını kullanacağız ve sözlü tarihi  “belli bir 

döneme ait kişisel tanıklık ve/veya yaşantıların belleğin derinliklerinden çıkarılıp değerlendirilmesi 

yoluyla toplumların tarihlerinin inşasına katkıda bulunan bir araştırma yöntemi”  olarak 

tanımlayacağız. (Danacıoğlu, 2007, s.138).  Sözlü tarihin en ayırt edici özelliği ise, tarihte gizli kalmış, 

sesi duyulmamış insanları, örneğin işçi sınıfından insanları,  azınlıkları, marjinalize edilmiş insanları, 

toplulukları ve gündelik hayat, ev işleri, aile yaşamı gibi alanları tarihin merkezi ve konusu haline 

getirmesidir. Sözlü tarih konusunda en yetkin tarihçilerden biri olan Paul Thompson’ın deyimiyle 

sözlü tarih öznelerini “ …sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar 

bilinmeyen insanlar arasından seçer…”  ve araştırmacıya ve hatta sıradan insanlara  “ …tarihin kabul 

edilmiş mitlerini ve baskın yargılarını yeniden değerlendirme…”  imkanı sağlar. (Thompson, 1999, s. 

18) 

Sözlü Tarih yöntiminin ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıkmasını iki temel nedenle 

ilintilemek mümkündür. Bunlardan ilki mobil ses kayıt cihazlarının geliştirilmesi diğeri ise sıradan 

insanların deneyim ve bakış açılarını önemseyen bir tarih perspektifinin gerek kıta Avrupasında 

gerekse Kuzey Amerika’da ivme kazanmasıdır.  Bu bağlamda ABD'de, 1940'lı yıllarda Columbia 

Üniversitesi'nden tarihçi Allan Nevins'in Birleşik Devletlerin geçmiş dönem başkanlarını tanıyan 

bireylerle röportaj yapma kararı ve bunları mobil ses kayıt cihazı kullanarak kayıt altına alması sözlü 

tarih yönteminin kurumsallaşmasında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Fakat bu deneyimin 

yaygınlaşması yeni bir tarih anlayışının yükselişe geçmesiyle mümkün olmuştur.  

19. Yüzyılın  “positivist tarih” yazıcılığı 20. yüzyıl boyunca değişik tarih okullarınca ciddi 

eleştirilere maruz kalmış ve bu eleştriler neticesinde hem tarih disiplinin konusu hem kaynakları hem 

                                                           
127

 Diğer tanımları için bkz Portelli, A. (1981). The peculiarities of oral history.  History Workshop Journal 

12 (1), 96-107; Abrams, L. (2016). Oral history theory. London: Routledge. 



722 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

de yönteminde çok çeşitli kırılmalar ve dönüşümler meydana gelmiştir.128  19. yüzyılda yaygın olan 

positivist tarih düsturuna göre, tarihçi, tıpkı fizik bilimcinin laboratuvarda çalıştığı gibi, arşivde 

çalışmalı ve arşivden elde ettiği belgelerden hareketle tarih yazmalı ve belge yoksa kalem 

oynatmamalıydı. Bu düşünce okulunun en önemli temsilcilerinden olan Ranke, tarihçinin görevini; 

“olayları olduğu gibi anlatma ve aktarma biçimi” olarak tanımlıyor; “Nasılsa, öyle göstermek “gerekir 

diyordu.  Böylece olgulara dayanan, belgelerle test edilebilen, nesnellik iddası olan Rankeci tarih 

zamanla diğer Avrupa ülkelerinde de kabul görmüş kabaca yirminci yılın ilk yarısına kadar en önemli 

tarih ekolu olarak tarih yazıcılığı literatüründe yerini almıştır.  Fakat yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren sadece belgelere dayanan, önemli olayları (great events) ve büyük liderleri (great 

man) konu edinen bu tekdüze tarih yazıcılığının yerini zamanla sıradan olan insanları, tutku ve zaafları 

ile birlikte, tarihin içine sokan “yeni tarih”  anlayışı ortaya çıkmış ve bu anlayışla beraber yeni 

kaynaklar, yeni yöntemler tartışmaya açılmış ve tarih disiplini çok merkezli, çok yönlü bir biçimde 

zenginleşmiş ve zenginleşmeye devam etmektedir. İşte sözlü tarih yönteminin ortaya çıkışı ve ivme 

kazanması bu yeni bakış açısı ile de yakından ilintilir.  

İkinci Dünya savaşını takiben ABD’de Allan Nevis önderliğinde başlatılan sözlü tarih 

çalışmalarını aynı dönemin İngiltere’sinde de görmek mümkündür. Alen Nevis’in Amerika tarihinde 

önemli rol oynamış kişilerin siyasi tarihleri üzerine yaptığı sözlü tarihin aksine, İngiltere’nin ilk sözlü 

tarihçileri İspanya İç Savaşı, faşizm, faşizmle mücadele eden partizanlar ve Yahudi Soykırımına 

odaklanırlar. 1960’lı yıllara gelindiğinde göçmenler, kadınlar ve marjinal grupların sözlü tarihin 

konusuna dahil edilmesi, sözlü tarihin kapsamını da genişletir (Danacıoğlu, 2007, s. 136-138).   

Sözlü tarih çalışmaları gerek teknolojinin ucuz ve kolay kullanımı gerek sahada çalışmanın 

verdiği haz ve sağladığı yeni bakış açıları, biraz ilgi ve yeteneğin araştırma yapmak için yeterli olması, 

yanı başınızdaki tarihin uzak tarihlere oranla daha cezbedici olması ve ortaya çıkan malzemenin 

meraklı okuyucularca ilgi ile karşılanması gibi nedenlere bağlı olarak 1940’lardan günümüze kadar 

nispeten kısa sürede çok büyük aşamalar kaydetmiştir. İlk olarak ABD ve İngiltere’de rağbet bulan 

sözlü tarih çalışmaları, yine bu ülkelerin tarih araştırmacılarınca akademik bir disipline sokulmuştur. 

İlk yöntem kılavuz kitapları  ABD’de 1960’larda yayımlanmıştır (Starr, 1996, s. 45-9). Willa K. 

Baum’un Oral History (1969) sinden Stephen Caunce’ın Oral History and Local History (1996)’ sine 

kadar sayısız başvuru kitabının yanında American Oral History Association 

(http://www.oralhistory.org)  gibi birçok sözlü tarih topluluğu da çalışma yapacaklara yardımcı olmayı 

sürdürmektedir.  
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 20. Yüzyıl boyunca tarih disiplinin yaşadığı dönüşümler bu çalışmanın ana hedefi olmadığından biz 

burada bunları ayrıntılarıyla tartışmak yerine belli başlı  kırılmaların ve argümanların  altını çizmekle 

yetineceğiz 
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2. TÜRKİYE’DE SÖZLÜ TARİH 

Türkiye'de sözlü tarih literatürü, Tarih Vakfı'nın sözlü tarihin duayenlerinden kabul edilen 

İngiliz sosyal bilimci Paul Thompson'ı da davet ederek gerçekleştirdiği I. Sözlü Tarih Atölyesi 

(1993)’ni Türkiye’de sözlü tarih yönteminin akademik ve kurumsal olarak kullanılmaya başlamasında 

milad olarak görür. Fakat yine aynı literatürde kadim sözlü anlatım geleneğinden faydalanılarak 

yapılan çalışmaların Türk yazın hayatında azımsanmayacak öneme sahip olduğunun altı çizilir. 

Örnegin Celal Metin, “Sözlü Tarih ve Türkiye’deki Gelişimi” adlı makalesinde bizdeki sözlü 

tarih çalışmalarının köklerinin izini sürerken Osmanlı tarih yazma geleneğinden halkevlerine kadar 

sözlü anlatım geleneğini nasıl tarih yazıcılığı içinde kullanıldığının altını çizer. (Metin,C., 2002) Buna 

ilaveten 1993 yılına değin Türkiye coğrafyasında etnografik yöntemin, derinlemesine görüşme 

tekniğinin, saha araştırmalarının kullanıldığı birçok tarihi, sosyolojik ve antropolojik çalışmalardan 

örnekler verir ki bunların bazıları sözlü tarih yönteminin tarih anlatısında kullamının protatipleri 

olarak düşünmek mümkündür.129  Fakat yine de 1993 senesinde Tarih Vakfı tarafından I. Sözlü Tarih 

Atölyesi’nin düzenlenmesi sözlü tarihin Türkiye’de bir yöntem olarak tarih yazıcılığında 

kullanılabilirliğine dair akademik tartışmaların başlamasında ve zamanla kurumsallaşmasında bir 

mihenk taşı olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Bu atölyenin devamında yapılan çalışmalarla 1999'da 

Thompson'ın Geçmişin Sesi adlı kitabı Türkçe'ye çevrilmiş; aynı yıl Leyla Neyzi'nin İstanbul'u 

Hatırlamak ve Unutmak adlı çalışması yayımlanmıştır. Bunları Esra Danacıoğlu’nun Geçmişin İzi: 

Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Klavuz (2001) kitabının; D.Kyvig, M. Marty'den Yanıbaşımızdaki 

Tarihçi (2000), Stephen Caunce’dan Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi (2001) çevirilerinin yayımlanması 

takip etmiştir.  

Dolayısıyla resmi tarih yazımının dışarıda bıraktığı konular 1990'ların ortalarından itibaren 

sözlü tarih çalışmalarına konu edilmeye başlanmış, pek çok konuda vatandaşların tanıklıklarına 

başvurulan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları içeren geniş kapsamlı bibliografya 

çalışmamız incelendiğinde görüleceği üzere 1990’lı yılların ortalarından günümüze kadar geçen 

süreçte sözlü tarih yöntemi kullanılarak Türkiye’de üretilen çalışmalara bakıldığında bu çalışmaların 

üç kaynaktan beslendiği görülür: Üniversitelerde yapılan çalışmalar, sivil toplum örgütlerince yapılan 

çalışmalar ve 2010’lu yıllardan itibaren yerel yönetimlerce desteklenen çalışmalar.  

Ünivesitelerde yapılan çalışmalara bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi’nde Arzu Öztürkmen 

tarafından verilen sözlü tarih dersleri ve düzenlenen kongreler, Sabancı Üniversitesi’nde Leyla Neyzi 

koordinatörlüğünde yapılan sözlü tarih projeleri (ki bu projelerin tanımtımı 

                                                           
129

 Bu bağlamda Behice Boran, Pertev Naili Boratav ve Niyazi Berkes’in sosyoloji, kültür ve halkbilimi 

eksenli çalışmaları ilk akla gelenlerdir.  Pertev Naili Boratav, 1930’lardan itibaren  yaklaşık on beş yıl 

köylerde ve kasabalarda sözlü kültür ürünlerini toplamış ve yazıya dökmüştür. (Öztürkmen, 2005).  

Niyazi Berkes 1942’de Ankara’nın 13 köyünde gerçekleştirdiği sosyolojik araştırmasında sözlü 

görüşmelerden yararlanmıştır (Berkes, 1942). Aynı şekBehice Boran Manisa’nın dağ ve ova köylerinde 

sözlü görüşmelerden yararlanarak sosyolojik araştırmalar  yayınlamıştır. (Boran, 1992 [1945]). 
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http://www.sabanciuniv.edu.tr/sözlütarih/ web sitesinde yayınlanmaktadır) ve birçok üniversitede 

sözlü tarih yöntemi kullanılarak yapılan tez çalışmalarının altının çizilmesi gerekir. 2000’li yıllardan 

itibaren akademisyenlerce yapılan çalışmalara bakıldığında ise yayınlarda bazı konuların daha fazla 

öne çıktığı görülür: Kadın ve çocuk deneyimleri (Durakbaşa ve İlyasoğlu, 2001; Çakır, 2006; Bora, 

2005;  Akal, 2003; Gögüş Tan, 2007), cumhuriyet kurumları ve bu kurumlarda eğitim görenlerin ve 

/veya kurucularının deneyimleri (Gögüş Tan, 2007; Özyürek, 2006; Akşit, 2005; Sağlam, 2012), milli 

bayram kutlamaları (Öztürkmen, 2001),  nüfus mübadeleleri ve göçler (Böke, 2006), kent kimliği ve 

kentsel deneyimler  (Şenol Cantek, 2003; Erdoğan, 2002) ve etnik ve dini kimlikler - ki bu çalışmalar 

özellikle Kürt, Alevi, gayri Müslim kimliği üzerinedir - (İlyasoğlu, 1994; Neyzi, 2002; Çağlayan, 

2007, Özgen, 2003) işlenen ana temalar olarak görülmektedir. Az da olsa kırsala dair çalışmalar da 

mevcuttur (Hart, 2007; Candan, 2007). Bu tematik çalışmaların yanısıra sözlü tarihin Türkiye’de 

serüveni ve metodolojik problemleri üzerine literatür değerlendirmeleri de yayımlanmıştır 

(Öztürkmen, 2001 - 2002; Metin, 2002; Neyzi, 2010). 

1980’lerden itibaren, kamusal alanın genişlemesi, özel medya kuruluşlarının ortaya çıkması,  

birçok sivil toplum örgütünün kurulması yakın tarihe olan ilginin artması ile birleşince bu sivil toplum 

örgütlerinin önemli bir kısmı sözlü tarih projelerini destekler hale gelmişlerdir. Bu bağlamda yukarıda 

da belirtildiği üzere 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı, "sözlü tarih" yönteminin Türkiye'ye 

tanıtılmasında ve ivme kazanmasında sözlü tarih araştırması, sözlü tarih arşivi oluşturulması, sözlü 

tarih çalıştayları düzenlenmesi ve birçok telif ve tercüme sözlü tarih kitabı ve klavuzu yayınlanması ile 

başat bir rol oynamıştır. Tarih Vakfının dışında  Kadın Eserleri Kütüphanesi, Belgesel Sinemacılar 

Birliği (BSM), Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV); Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) 

sözlü tarihin Türkiye’de gelişmesine katkı sağlayan önemli kurumlardır ve bunlardan bazıları sadece 

sözlü tarih projeleri yapmakla kalmayıp, bunları arşivleştirmişler ve bulgularını da yayınlamışlardır.  

Bilindigi üzere 1990'lardan bu yana Türkiye’de birçok STK kültürel kimlikler temelinde 

örgütlenmişlerdir. Günümüzde Alevi, Kürt, Asur, Laz, Çerkes, Pomak, Afrikalı, Ermeni, Yahudi, 

Rum-Ortodoks vb topluluklarını temsil eden birçok STK mevcut olup, bunların büyük çoğunluğu 

tarihlerini yeniden keşfetmek için sözlü tarihe dönmüşler ve bazıları da bulgularını kitaplaştırmıştır. 

Ayrıca 1980 sonrasında, özel medyanın genişlemesi ve özel olarak finanse edilen yeni müzeler ve 

sanat ve kültür merkezlerinin ortaya çıkışı ile birlikte gazeteciler, belgesel film yapımcıları ve müze 

uzmanları sözlü tarihle ilgilenmeye başlamışlar ve kendi sözlü tarih arşivlerini oluşturmuşlar ve 

bunlardan bazıları bulgularını kitaplaştırmışlardır.   

2010 yılından itibaren ise STK’ların yanı sıra yerel yönetimler sözlü tarih çalışmalarını 

patronize etmeye başlamışlardır. Hazırladığımız bibliyografyaya bakıldığında görülecegi üzere bugün 

Beykoz (Alpman, 2008), Küçükçekmece, Seferihisar (Erciyas, 2013),  Kuşadası (Eskin, 2015), Çankırı 

(Metin E., 2007), Sultanbeyli, Çekmeköy, Pamukova (Yaman, 2015), Arnavutköy (Yılmaz, 2014), 

http://www.sabanciuniv.edu.tr/sozlutarih/
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Bodrum (Çoban, 2012) gibi kent ve ilçelerin sözlü tarih yöntemiyle oluşturulan kent tarihleri ilgili 

yerel yönetimlerin desteğiyle yayınlanmıştır. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak günümüzde Türkiye’de üretilen sözlü tarih litaratürüne kuş bakışı ile bakıldığı 

takdirde dahi sözlü tarih çalışmalarının çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde genişlediği yani 

geçmişin daha kapsayıcı ve çeşitli portrelerini sunabilmek için tarih çalışmalarında yer verilmeyen her 

alanı ve herkesi kapsamaya çalıştığı gözlenebilmektedir. Sözlü tarih mülakatlarının arşivleri pek çok 

kurumun bünyesinde mevcut olup, sözlü tarihin bilgileri kitaplar, makaleler,  müze sergileri, web 

siteleri ve belgesel filmler aracılığıyla paylaşılıyor hale gelmiştir. Fakat sözlü tarih üzerine yapılan 

akademik araştırmalar ile STK ve yürütülen projeler arasında nitelik açısından ciddi farklar 

mevcuttur. STK’lar ve yerel yönetimlerce desteklenen birçok çalışmada sözlü tarih yazımı mülakat ve 

transkripsiyonla eş tutulmaya yönelmiş ve bu çalışmalar genellikle kısa bir tanıtım yazısının ardından 

transkribe edilen mülakatlar olarak yayınlanmıştır. Buna karşın akademik yayınların birçoğunda bu 

mülakatlar sözlü tarih ve bellek çalışmaları alanında teorik ve metodolojik tartışmalar ekseninde 

okunmuş, mülakatların içeriklerinin yanısıra temsil, inşa, yorumlama, bellek ve öznellik, unutma ve 

hatırlamanın siyaseti gibi karmaşık konular sorgulanmıştır (Neyzi, 2010, s. 450). Dolayısıyla her ne 

kadar 1990’ların ortalarından günümüze kadar sayıları binlere yaklaşan sözlü tarih çalışması ortaya 

çıkmışsa da sözlü tarih (ve bellek) yazımının Türkiye’de henüz kat edeceği çok yol vardır.  Bunun en 

önemli sebepleri arasında sözlü tarih yönteminin sınırlarına dair henüz yeterince farkındalık 

geliştirilmemiş olması gösterilebilir. Zira sözlü tarih hala büyük oranda ciddi bir metodolojik eğitim, 

farkındalık gerektiren, sözlü tarih arşivlerinin de tıpkı yazılı kaynakları içeren arşiv belgeleri gibi 

kritik okumalarının yapılması gerektiğine vurgu yapan, özellikle anlatan, anlatılan ve anlatıyı temsil 

eden araştırmacı arasındaki dinamikleri sorgulayan bir akademik alan değil de içgüdü ve yeteneğe 

dayanarak geçmişe dair mülakat yapma olarak algılanmaktadır( Neyzi, 2010, s.450). 
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KAMU BÜYÜKLÜĞÜ VE TİCARİ AÇIKLIK BAĞLAMINDA 

ETKİNLİK VE TELAFİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK 

BİR ANALİZ
130

 

Erkam SARI1, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 

Bölümü1 

Hakan HOTUNLUOĞLU2, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Maliye Bölümü2 

ÖZET 

II. Dünya Savaşı’nı takiben klasik maliye anlayışının terk edilmiş olması ve devlete yeni 

sorumluluklar yüklenilmesi ile beraber kamu harcamalarında artışlar gözlenmiştir. Kamu 

harcamalarının GSYH içerisindeki payları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişmekte fakat 

artış eğilimi hemen hemen bütün ülkeler için gözlenmektedir. Kamu harcamalarında olduğu gibi 

ülkelerin dış ticaret hacimleri de aynı şekilde yükselme eğilimlerine girmişler ve bugün küreselleşme 

olarak adlandırılan uluslararası ekonomik entegrasyon sağlanmıştır. Hem kamu harcamalarının hem de 

dış ticaret hacimlerinin aynı zaman aralıklarında yükselme eğilimlerine girmeleri bu iki olgu 

arasındaki ilişkinin mahiyetini gündeme getirmiştir. Bu ilişki üzerinden kamu harcamalarında yaşanan 

değişimi açıklamaya yönelik iki hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezlerden ilk geliştirileni telafi hipotezi 

olarak bilinmekte ve kamu sektörünün dışsal şoklardan etkilenmediği varsayımına dayanmaktadır. Bu 

hipoteze karşı olarak geliştirilen etkinlik hipotezi ise liberal görüşe yakındır. Bu görüşe göre üretim 

yapısının küresel ölçeğe taşınması, işgücü maliyetleri ve vergi rekabeti gibi faktörler kamu gelirlerinin 

ve giderlerinin üzerine baskı yaparak aşağı yönde bir seyir izlemelerine neden olacaktır. Bu kapsamda 

1974-2015 yılları verileri ile ARDL metodu kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’de 

böylesi bir ilişki mevcut olup, telafi hipotezi geçerli görünmekte, dış ticaret hacmi büyüdükçe kamu 

harcamalarının da yükseldiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Büyüklüğü, Dışa Açıklık, Kamu Harcamaları. 

GİRİŞ 

Kamu harcamaları II. Dünya Savaşını takip eden süreçte ciddi düzeylerde artış yaşamış, 

günümüze kadar bu artış trendini devam ettirmiştir. 1945-1970 yılları aralığında sosyal refah 

devletinin gelişimi ile beraber sosyal hizmetlerin kamu harcamaları içerisindeki payı yükselmiş, 

yaşlılara, işsizlere ve hastalara transfer ödemeleri yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. 

Ayrıca 1929 Krizi sonrası Keynezyen görüş ile beraber devletler klasik maliye anlayışını terk etmiş, 

modern mali anlayış ile beraber devletler ekonomik dengeyi sağlamak adına çeşitli mali araçlarla ciddi 

                                                           
130 Bu çalışma Doç.Dr.Hakan Hotunluoğlu danışmanlığında, Arş.Gör.Erkam Sarı’nın tamamladığı 
yayınlanmamış yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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müdahalelere girişmiştir. Bütün bunlar kamu harcamalarının yükselmesine ve kamu harcamalarının 

yükselmesi ise kamu gelirlerinin artmasına sebebiyet vermiştir (Cameron, 1978, s. 1243).  

Grafik 1: Kamu Harcamalarının GSYH İçerisindeki Payı ( %, 1800 – 2011  ) 

Kaynak: (“Uluslararası Para Fonu”, 2017) 

Bütün bu süreç içerisinde dünya ticaret hacminde de artmış, dünya ticaretinde yaşanan artışın 

hızı üretimdeki artışın hızını geçmiştir (Terborgh, 2003, s. 1). 1950-1973 yılları aralığında yılda 

ortalama %8’lik bir artış hızını yakalanmış, petrol fiyatlarındaki şoklara rağmen 1990 yılından sonra 

dış ticaret bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerin de etkisi ile öncekinden de hızlı bir artış trendi 

yakalamıştır (Dünya Ticaret Örgütü, 2008, s. 15). 

Grafik 2: Dünya Ticaret Hacmi ( %, 1870 – 2008 ) 

Kaynak: (“Our World In Data”, t.y.), 2017 
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Kamu büyüklüğünün bir göstergesi konumunda olan kamu harcamalarındaki artışa müteakip dış 

ticaret hacminin artması, liberal görüşler çerçevesinde devletlerin iktisadi politikalarına eklemlenen 

serbest piyasa görüşünün bir etkisi olarak dış ticaretin önündeki engellerin kaldırılması birçok 

araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bu iktisadi olguların birbiri ile olan ilişkisini açıklamaya yönelik 

araştırmalar ağırlıklı olarak zıt kutuplarda bulunan iki hipotez tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. 

Telafi hipotezine göre artan dışa açıklık ülkeleri uluslararası şokların etkilerine açık bırakmakta, 

bireylerde risk algısını yükseltmekte ve devletler bu iki durumun etkisini azaltmak için kamu 

harcamalarını yükseltmektedirler. Etkinlik hipotezine göre ise artan vergi rekabeti ve kamu sektörünün 

serbest piyasa üzerindeki bozucu etkileri nedeni ile kamu harcamaları zamanla azalacaktır. Literatürde 

telafi hipotezinin gelişmiş ülkeler için, etkinlik hipotezinin ise gelişmekte olan ülkeler için geçerli 

olduğu iddia edilmektedir. Öte yandan Türkiye’de kamu harcamaları düzenli bir şekilde artma 

eğilimindedir. Buna ek olarak sosyal harcamaların yükselmesi, eğitim ve sağlık alanlarında kamu 

harcama payını artırması gelişmekte olan ülkeler kategorisine dahil edilen Türkiye’nin etkinlik 

hipotezi ile bağdaşmayacağının sinyallerini vermektedir.  

Ayrıntılı bir şekilde açıklayacak olursak, telafi hipotezine göre bireyler dışsal şoklardan kamu 

sektörü aracılığıyla korunmaktadır. Ülkelerin dışa açıklık seviyeleri yükseldikçe uluslararası 

piyasalarda gerçekleşen şoklara karşı açıkta ve savunmasız kalmaktadırlar. Bunu engellemek adına 

kamu sektörünün güvenilir olduğu varsayımı ile kamu harcamaları artırılmakta ve bir çeşit yalıtım 

işlevi görmesi sağlanmaktadır. Ticareti yapılabilen özel mallar, ticareti yapılamayan özel mallar ve 

kamu sektörü üzerinden açıklayacak olursak; olası bir şok durumunda hane halkının özel mallar 

üzerinden elde ettikleri gelir kaynakları azalacağından, kamu sektörünün güvenilir olduğu varsayımı 

ile kamu sektörünün genişletilmesini isteyeceklerdir. Yeni durumda hane halkının geliri ağırlıklı 

olarak kamu sektöründen gelecek ve kamu sektörünün de ekonomi içerisindeki payı artmış olacaktır. 

Kamu sektörünün payının artması özel mallar piyasanın alanını daraltacak ve dışsal risklerin etkisi 

hem kamu sektörünün artmasına hem de özel piyasanın daralmasına bağlı olarak azalacaktır.(Rodrik, 

1996, s. 14). 
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Şekil 1: Telafi Hipotezinin İşleyişi 

Etkinlik hipotezinin argümanları ise neo-klasik argümanlar çerçevesinde oluşturulmuş olup, dış 

ticaretin artması ile beraber kamu sektörünün küçülmesini öngörmektedir. Finansal piyasaların 

gelişmesi, küresel ölçekte üretim ve vergi rekabeti gibi unsurlar kamunu hareket alanını kısıtlayacak 

ve kamu gelirlerinin azalması yönünde baskı yapacaktır. Ayrıca kamunun yapmış olduğu transfer 

harcamalarının işgücü piyasasının işlevini bozma yönündeki etkileri ve kamunun borçlanma  

hareketlerinin sermaye sahiplerini yatırım yapmaktan uzaklaştıracağı görüşü kamu harcamalarının da 

düşme eğiliminde olması gerektiğine dair bir algı oluşturmaktadır (Garrett & Mitchell, 2001, ss. 149-

150).  

 

Şekil 2: Etkinlik Hipotezinin İşleyişi 

1. YÖNTEM 

Çalışmada ARDL yöntemi tercih edilmiştir. ARDL yöntemi Pesaran, Shin ve Smith (2001) 

tarafından geliştirilmiştir. ARDL yöntemi ile benzeşen yöntemler Engle ve Granger (1987) ile 

Johansen ve Juselius (1990) tarafından geliştirilmiştir. Engle ve Granger (1987)’ın geliştirmiş 
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oldukları yöntem kalıntıları iki aşamalı bir süreçten geçirerek sonuca ulaşırken, Johansen ve Juselius 

(1990)’un geliştirmiş oldukları yöntemde ise en çok olabilirlik yaklaşımı esas alınmıştır. Pesaran ve 

diğerlerinin (2001) geliştirdikleri ARDL modelinin Engle-Granger ve Johansen-Juselius 

modellerinden farkı I(0) ve I(1) düzeylerini aynı anda kullanmaya olanak tanımasıdır. Bu yöntemde 

tamamen I(0) düzeyi, tamamen I(1) düzeyi ya da I(0) ve I(1) düzeyinin aynı anda kullanılması 

mümkün hale gelmektedir (Pesaran vd., 2001: 289–290). Ayrıca küçük örneklemlere daha uygun bir 

yapısı bulunmasından ötürü çalışmamızın yapısına daha da uygun olmaktdır. (Yaoxing & others, 

2010, s. 101). Kullanılacak model aşağıdaki gibidir. 

                                         

Etkinlik ve telafi hipotezleri Türkiye için denenmek istendiğinden bağımlı değişken Türkiye’nin 

kamu harcamalarının GSYH içerisindeki payıdır. Bu gösterge kamu büyüklüğünü temsil etmektedir. 

Ticaretin etkisi en önemli bağımsız değişken olup ithalat ve ihracat toplamının GSYH içerisindeki 

payı ile ölçülmektedir. Kontrol değişkenler olarak ise beşeri sermaye, nüfus ve GSYH’nin büyüme 

oranı seçilmiştir.  

Analizlere başlamadan önce çeşitli ön sınmaların yapılması gerekmektedir. Bunların ilki 

durağanlık analizidir. Grafik 3’te kullanılan verilerin grafikleri verilmiştir. Buradan görüleceği üzere 

büyüme oranı hariç bütün seriler durağan olmayan bir yapıya sahiptirler.  

Grafik 3: Verilerin Yıllar İçerisinde Seyirleri 
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Serilerin hangi düzeyde durağan hale geldiklerini görmek için Genişletilmiş Dickey-Fuller testi 

uygulanmış olup sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları (ADF) 

Değişken Seviye Sabit Sabit ve Trendli Sabit ve Trendsiz 

lgs Düzey -0.221  -2.714  -3.121 

1.Farkı -4.416* -4.381*  -3.071* 

2.Farkı  -5.871*  -5.815*  -5.940* 

lopen Düzey -0.252 -2.878  -2.173** 

1.Farkı  -3.748*  -3.627**  -2.992* 

2.Farkı -6.303* -6.218*  -6.392* 

lpop Düzey  -2.864***   0.329   0.666 

1.Farkı -0.824 -2.109  -2.165** 

2.Farkı  -5.221*  -4.994*  -4.540* 

lhc Düzey -0.080 -3.338***   1.496 

1.Farkı  -2.386  -2.375  -0.902 

2.Farkı -3.340** -3.311***  -3.365* 

gdpgr Düzey  -4.740*  -4.892*  -1.721*** 

1.Farkı -5.643* -5.567*  -5.707* 

2.Farkı  -6.688*  -6.614*  -6.764* 

Not: * %1 anlamlılık düzeyini, **%5 anlamlılık düzeyini ve *** %10 anlamlılık düzeyini 

göstermektedir. 

Tablo 1’den görülmektedir ki kamu büyüklüğü birinci farkında durağan, dışa açıklık birinci 

farkında durağan, toplam nüfus düzey seviyesinde sabit ve birinci farkında sabit ve trendsiz iken 

durağan, beşeri sermaye düzey seviyesinde sabit ve trendli ile ikinci farkında durağan, GSYH’nin 

büyüme oranı ise düzey seviyesinde durağan hale gelmektedir. 

Uzun ve kısa dönem analizlerinin yapılabilmesi için öncelikle sınır testi yapılmalıdır. Sınır 

testinin yapılabilmesi için Hata Düzeltme Modeli (UEC)  kurulmalıdır (Hotunluoglu, 2016, s. 117). 

Kurulan model aşağıda gösterilmiştir. 
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Modelin kurulmasından sonra gecikme uzunluğu hesaplanmıştır. Gecikme uzunluğunun 

maksimum dört olarak alındığı sınamada en uygun gecikme uzunluğunun üç olduğu Tablo 2’de 

görülmektedir. 

Tablo 2: Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  45.956 NA   1.34e-07 -1.638 -1.447 -1.5654 

1  426.524  669.799  8.95e-14 -15.860 -14.713 -15.424 

2  512.309  133.824  8.11e-15 -18.292 -16.189 -17.491 

3  567.112   74.532*   2.67e-15*  -19.484*  -16.425*  -18.319* 

4  582.837  18.240  4.54e-15 -19.113 -15.098 -17.584 

Otokorelasyon sorununun tespiti için LM testi yapılmıştır. Üç gecikme uzunluğunda da olasılık 

değerleri %1, %5 ve %10’un üzerinde kalmaktadır. Tablo 3’teki sonuçlara göre otokorelasyon 

bulunmamakta ve tahmin edilen katsayıların güvenli olduğunu söylemektedir. 

Tablo 3: LM Testi 

Gecikmeler LM-Stat Prob 

1  19.658  0.764 

2  21.024  0.691 

3  32.394  0.146 
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2. BULGULAR 

Yapılan sınır testinin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. F istatistiği 4.36 değerinde bulunmuş olup 

hem %10 hem de %5 düzeylerinde anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Buna göre 

eşbütünleşme mevcut olup uzun ve kısa dönem analizleri yapılabilmektedir. 

Tablo 4: Sınır Testi Sonuçları 

Test İstatistiği Değer k 

F-statistic  4.367979 4 

Kritik Değer Sınırları 

Anlamlılık I0 Sınırı I1 Sınırı 

10% 2.45 3.52 

5% 2.86 4.01 

2.5% 3.25 4.49 

1% 3.74 5.06 

Uzun dönem sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Kullanılan veriler 1961 ile 2014 yılları aralığını 

kapsamakta ve 52 gözlem bulunmaktadır. ARDL(2,1,0,1,1) en uygun model olarak tercih edilmiştir. 

Tablo 5: ARDL Uzun Dönem Sonuçları 

Seçilen Model: ARDL(2, 1, 0, 1, 1) 

Bağımlı Değişken: LGS 

Örneklem: 1961 2014 

Gözlem Sayısı: 52 

Uzun Dönem Katsayıları 

Değişken Katsayı Standart Hata T istatistiği Prob 

GDPGR -0.013 0.007 -1.862 0.069 

LHC -0.569 0.891 -0.638 0.526 

LOPEN 0.261 0.115 2.272 0.028 

LPOP 0.975 0.463 2.107 0.041 

C -5.265 1.396 -3.771 0.000 
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Uzun dönem sonuçlarına göre dışa açıklığın göstergesi olarak kullanılan değişkenin anlamlılık 

düzeyi %5 olup pozitif bir değer taşımaktadır. Buna göre, Türkiye’de ticaret hacmi genişledikçe kamu 

harcamalarının GSYH içerisindeki payı da artmaktadır. Buradan hareketle telafi hipotezinin Türkiye 

için geçerli olduğu söylenebilir. Ayrıca toplam nüfus ve büyüme oranı da anlamlı çıkmış olup sırasıyla 

%5 ve %10 düzeylerinde anlamlılık görülmektedir. Toplam nüfusta yaşanacak %1’lik bir artış kamu 

harcamalarının GSYH içerisindeki payını %0.97 oranında artıracak, büyüme oranlarında yaşanacak 

%1’lik bir artış ise kamu harcamalarının GSYH içerisindeki payını %0.01 azaltacaktır. Ticaret 

hacminde %1’lik bir artış olması ise kamu harcamalarının GSYH içerisindeki payını %0.26 düzeyinde 

artıracaktır. 

Tablo 6: ARDL Kısa Dönem Analizi 

Eşbütünleşme Formu 

Değişken Katsayı Standart Hata T istatistiği Prob 

D(LGS(-1)) -0.223 0.115 -1.926 0.060 

D(GDPGR) -0.000 0.001 -0.360 0.720 

D(LHC) -0.248 0.366 -0.678 0.501 

D(LOPEN) -0.197 0.057 -3.430 0.001 

D(LPOP) 7.990 4.292 1.861 0.069 

CointEq(-1) -0.436 0.118 -3.693 0.000 

    Cointeq = LGS - (-0.0139*GDPGR  -0.5695*LHC + 0.2619*LOPEN + 0.9758*LPOP  -5.2653 

) 

Tablo 6’da kısa dönem analizinin sonuçları verilmiştir. Kısa dönem analizi uzun dönem 

analizinin hata terimlerinin bir dönem gecikmeli halinin alınması yolu ile yapılmakta olup 

(Hotunluoglu, 2016, ss. 122-123) CointEq(-1) değişkeni gecikmeli hata düzeltmeyi ifade etmektedir. 

CointEq(-1)’in anlamlılık düzeyi %1’de olup yüksek bir anlamlılık düzeyinin varlığını göstermektedir. 

CointEq(-1)’in katsayısı -0.43 olarak bulunmuş, kısa dönemde yaşanacak bir şok durumunda bir 

sonraki yıl, yaşanan sapmanın %43 oranında eski haline döneceği sonucu elde edilmiştir. 

3. TARTIŞMA 

II. Dünya Savaşı sonrası, hem kamu harcamaları hem de dış ticaret hacmi hemen hemen bütün 

ülkelerde artmıştır. Keynezyen görüşün yaygınlaşması ve sosyal refah devleti anlayışının gelişimi ile 

birlikte devletin harcamaları yükselmiş, bunu takiben kamu gelirleri de artırılmıştır. II. Dünya Savaşı 
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sonrasında kamu harcamalarının GSYH içerisindeki payı %10-20 aralığından %30-50 aralığına kadar 

yükselmiştir.  

Aynı zaman aralığında dünya ticaret hacminde de ani artışlar görülmüştür. Nitekim günümüzde 

hemen hemen her ülke dünya ticaretinden aldığı payı artırmaya çalışmakta ve bu kapsamda politikalar 

yürütmektedirler. II. Dünya Savaşı sonrasında toplam dünya dış ticaret hacmi %20’lerde iken bu oran 

günümüzde %60’lara çıkmıştır. Bu oranın ileride daha da yükseleceği öngörülebilir olup uluslararası 

ticaretin artık ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Dış ticaretin bu yükselişi beraberinde çeşitli riskleri de barındırmaktadır. Herhangi bir ülkede 

yaşanacak olası bir kriz başka ülkeleri de etkilemekte, zincirleme bir şekilde krizin etkisini 

yaymaktadır. Telafi hipotezinin savunucularına göre, ülkeler bu tür dışsal risklerin etkilerini kırmak 

adına kamu sektörünün payını artırmakta ve risk düzeyini azaltmaktadırlar. Aksi takdirde uluslararası 

ticarete ve bu ticaretin barındırdığı risklere bağlı olarak ekonomide kazananlar ve kaybedenler olmak 

üzere iki grup ortaya çıkmakta ve bireysel risk algısını yükseltmektedir. Bu ise beraberinde sosyal 

güvenlik harcamalarına yönelik talebin artmasına neden olarak kamu harcamalarının yükselmesi 

yönünde baskı yapmaktadır. 

Lakin devletlerin sermaye çekme isteği sonucu girdikleri vergi rekabeti, vergi cennetleri 

oluşturmakta ve vergi gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Buna ek olarak devletin yapacağı 

harcamaların piyasalarda bozucu etkiler yaratacağı fikri kamu harcamalarının da azalması yönünde 

baskı oluşturmaktadır. 

Kuşkusuz her iki hipotezin de gerçeklik payı yüksektir. Bu çalışmada Türkiye’de bu iki 

hipotezden hangisinin daha baskın olduğu araştırılmış olup, kamu harcamalarının ileride nasıl bir seyir 

izleyeceğine dair bir fikir elde edilmeye çalışılmıştır. 

4. SONUÇ 

Sonuçlara göre Türkiye’de kamu büyüklüğü ve dışa açıklık arasında bir ilişki mevcut olup 

ilişkinin anlamlılık düzeyi ise %5’tir. Uzun dönem sonuçlarına Türkiye’de dışa açıklığın %1 oranında 

artması kamu büyüklüğünün %0.26 oranında artacağını göstermektedir. Türkiye’nin uluslararası 

ticaretten payını artırma çabaları düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda kamu büyüklüğünün daha da 

artacağını söyleyebiliriz. Kısa dönem sonuçlarına göre ise modelde yaşanacak bir şok durumunda, bir 

yıl içerisinde %43 oranında bir düzelme olacağı görülmektedir.  

Türkiye’de telafi hipotezinin geçerli çıkması sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık alanlarına yapılan 

kamu harcamaları ile açıklanabilir. Nitekim, 1985’ten beri genel anlamda kamu harcamaları, 1990 

yılından beri ise eğitim ve sağlığa yönelik kamu harcamalarının payı düzenli bir şekilde 

yükselmektedir. Bunlarla beraber, 1980 yılından beri ticaret hacminin artması ise bu iki alan 
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arasındaki ilişkinin mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Genel olarak denilebilir ki, Türkiye’de dış 

ticaretin artmasına bağlı olarak bazı sektörlerin risk düzeyleri yükselmekte, bireysel risk algısı 

artmakta ve bunlara bağlı olarak kamu sektörünün payının artması yönünde baskı oluşmaktadır. 

KAYNAKÇA 

1. Cameron, D. R. (1978). The expansion of the public economy: A comparative analysis. 
American political science review, 72(04), 1243–1261. 

2. Dünya Ticaret Örgütü. (2008). Dünya Ticaret Raporu. 
3. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, 

estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251–276. 
4. Garrett, G., & Mitchell, D. (2001). Globalization, government spending and taxation in the 

OECD. European Journal of Political Research, 39(2), 145-177. 
https://doi.org/10.1111/1475-6765.00573 

5. Hotunluoglu, H. (2016). Türkiye’de Politik Bütçe Hareketlerinin Kamu Harcamalarinin 
Dagilimi Açisindan Analizi/The Analysis of Public Expenditure Distrbution in Terms of 
Political Budget Cycles in Turkey. Yonetim ve Ekonomi, 23(1), 113. 

6. Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on 
Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, 52(2), 169-210. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x 

7. Our World In Data. (t.y.). Geliş tarihi 30 Nisan 2017, gönderen 
https://ourworldindata.org/international-trade 

8. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of 
level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289–326. 

9. Rodrik, D. (1996). Why do more open economies have bigger governments? National Bureau 
of Economic Research. Geliş tarihi gönderen http://www.nber.org/papers/w5537 

10. Terborgh, A. G. (2003). The post-war rise of world trade: does the Bretton Woods System 

deserve credit? Geliş tarihi gönderen http://eprints.lse.ac.uk/22351/1/wp78.pdf 
11. Uluslararası Para Fonu. (2017). Geliş tarihi 05 Aralık 2017, gönderen 

http://www.imf.org/external/datamapper/exp@FPP/USA/FRA/JPN/GBR/SWE/ESP/ITA/ZAF
/IND/FAD_WORLD 

12. Yaoxing, Y., & others. (2010). The relationship between foreign direct investment, trade 

openness and growth in Cote d’Ivoire. International Journal of Business and Management, 
5(7), 99.  



739 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

YEŞİL TÜKETİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARA GENEL BİR BAKIŞ 

Mustafa Seçkin ŞALVARLI131 

Pınar AYTEKİN132 

ÖZET 

Yeşil pazarlama 1970’li yıllardan beri önemi artan bir konudur. Literatürde bir çok tanım 

yapılmış olmasına rağmen yeşil pazarlama; sosyal pazarlama, ekolojik pazarlama, çevreci pazarlama 

ve sürdürülebilir pazarlama olarak da adlandırılmıştır. Bu kavram; tüketicinin isteklerini karşılarken 

doğal kaynakları tüketmeyen, çevreye en az şekilde zarar veren, ürünün üretimi ve kullanılması 

aşamalarında çevreye duyarlı davranan pazarlama faaliyetlerinin tamamını içermektedir. Firmaları 

yeşil pazarlamaya iten neden ise yeşil ürün tüketme eğiliminde olan, çevreye duyarlı davranan ve 

sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen yeşil tüketiciler olmuştur.  

Yeşil tüketim; işletmelerin, kamu kurumlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların pazarlama 

ve iletişim açısından önem vermesi gereken bir konudur. Bu bağlamda, yeşil tüketici davranışının 

araştırılmasında fayda vardır. Araştırmalar yeşil satın alma davranışını doğrudan ve olumlu bir şekilde 

etkileyen özelliğin algılanan tüketici etkinliği ve çevresel kaygı olduğunu göstermiştir. Yeşil bilince 

sahip tüketicilerin artışına bağlı olarak yeşil satın alma davranışı da giderek artmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, literatürde yeşil tüketimle ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlardan yola 

çıkarak genel bir değerlendirme yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil pazarlama, yeşil tüketim, yeşil tüketici 

 

GİRİŞ 

Çevre sorunlarının giderek artması nedeniyle insanların çevreye karşı hassasiyetleri artmaya 

başlamıştır. Bu nedenle, sorumluluk taşıyan herkes satın alma alışkanlıklarını değiştirmekte, çevreye 

en az zarar veren veya hiç zarar vermeyen ürünleri tercih ederek, çevreye karşı olan sorumluluklarını 

doğrudan satın alma davranışlarına yansıtmaktadır. Bu durumda; çevresel kaygıyla birlikte algılanan 

tüketici etkinliği de önem kazanmakta, tüketici çevre adına olumlu bir şeyler yapabileceği 

düşüncesiyle yeşil satın alma gerçekleştirmektedir. Yine de; eğer bir tüketici yalnız başına yeterli 

olamayacağına inanmışsa, bu tüketicinin satın alma kararlarında çevreyi göz önünde bulundurması 

zorlaşacaktır (Biner, 2014). 
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Çevreye zarar veren ürünler gündeme geldikçe, kişiler yaşam şekillerini ve satın alma 

davranışlarını çevreye daha az zarar veren ürünleri tercih edecek şekilde değiştirebilmektedir. Bunun 

neticesinde; işletmeler konu hakkında, yasal zorlamaları da dikkate alarak, değerlendirmeler yapıp 

rekabet avantajı sağlamak amacıyla üretim ve pazarlama faaliyetlerinde değişikliğe gidebilmektedir. 

Çalışmalar ve gelişmeler sonucunda; çevre odaklı, yeşile dayalı işletme, pazarlama, tüketim, tüketici 

ve ürün gibi kavramlar ortaya çıkmıştır (Kuduz, 2011).   

Yeşil tedarik zinciri yönetimini benimseyen ve böylece tedarik zincirlerini çevreye daha duyarlı 

bir yapıya dönüştüren işletmeler için amaç daha az kirleten üretim sistemlerini tasarlamak, atıkları 

azaltmak, çevresel riskleri yönetmek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Yeşil tedarik 

zinciri yönetiminde; birlikte olacak şekilde satın alma,  üretim yönetimi, pazarlama ve tersine lojistik 

süreçleri tasarlanmaktadır. Böylece; çevresel ölçütler, kaygılar, satın alma kararları ve tedarikçi 

ilişkileri yeşil tedarik zinciri kapsamında değerlendirilmektedir. Bir başka önemli konu da 

sürdürülebilir kalkınma ile ilgilidir. Birçok alanda sürdürülebilirlik kavramları tanımlanmıştır. 

Özellikle doğal kaynakların bilinçli kullanılması, gelecekte de paylaşılabilmesi, üretim ve tüketim 

süreçlerinde oluşan artık ve atıkların en aza indirilmesi bir sürdürülebilir kalkınma modelini gerekli 

kılmaktadır. Sonuçta, işletmeler sürdürülebilir kalkınma ilkesine bağlı olduğunda yeşil tedarik zinciri 

yönetimini de kullanacaklardır (İnce, 2013:1-4).  

Doğal kaynakları tüketmeden, çevreye zarar veren atık bırakmadan, hatta hiç yeni atık 

üretmeden, diğer üretimlerin atığını hammadde olarak kullanarak, doğal çevreye ve tarihsel dokuya 

zarar vermeden, zehirli atık ve zehir üretmeden, gelecek kuşakları ve doğanın her unsurunu düşünerek 

yapılan üretim çevre dostu üretimdir. Bu durumda ortaya çıkan çevre dostu teknoloji tanımı, ekonomik 

ve sosyal açıdan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden etkileri en aza indirmeyi ve doğal kaynakları en 

verimli şekilde kullanarak bunları sürdürülebilir hale getirmeyi kapsamaktadır. Bu sayede; işlem 

sonrasında zararlı etkiler ortadan kaldırılabilecek, temiz ürün ve temiz üretim sağlanabilecek, geri 

kazanım ve yeniden kullanım elde edilebilecektir (Yücel ve Ekmekçiler, 2008:322).  

Çevre dostu olmak işletmelere; satışlarda ve müşteri geri dönüşlerinde artış, müşterilere yakın 

olma, rekabet edebilirlik ve popülerlik gibi faydalar sağlamaktadır (Pujari vd., 2003:657).  Ayrıca 

yeşil pazarlamanın tercih edilmesindeki nedenler içinde; yeşil pazarlamayı bir fırsat olarak görme, 

devletten teşvik alma ve yaptırımlara uyma, rekabet gücünü arttırma, atıkları azaltarak ve yeniden 

kullanarak maliyetleri düşürme gibi faktörleri de saymak mümkündür. (Keleş, 2007). Bu doğrultuda; 

yeşil pazarlamanın firmaya prestij kazandırdığını, hem sosyal hem ekonomik anlamda avantajlar 

sağladığını söylemek mümkündür.  

1. YEŞİL TÜKETİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR  

Çevrenin korunması konusunda tüketicilerin daha bilinçli davranmaları nedeniyle işletmeler bu 

konuyu daha fazla önemsemeye başlamıştır. İşletmelerin üretim stratejileri ve ürün tasarımları 
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değişirken, tüketiciler ürün tercihlerini çevreye etkisi açısından değerlendirip yapmaktadırlar. 

Tüketicilerin çevre bilinciyle satın alma davranışı göstermeleri işletmeler üzerinde önemli bir baskı 

unsuru oluşturduğundan, işletmelerin stratejilerini geliştirmeleri kaçınılmaz olmuştur (Karaca, 

2013:109). 

Yeşil tüketici davranışını anlayabilmek için genel tüketim alışkanlıklarını iyi bilmek, satın alma 

davranışını ve etkileyen faktörleri iyi analiz etmek gereklidir. Tüketicinin satın alma davranışını 

sosyal, psikolojik ve kişisel olmak üzere pek çok faktör etkilemektedir (Solomon, 2004). Örneğin 

kültür; insanların yaşam biçimlerini, yaşam biçimleri de insanların tüketme tarzlarını etkilemektedir. 

Kültürün satın alma davranışı üzerindeki etkisi ülkeden ülkeye değişmektedir. Özellikle kolektivist 

kültüre sahip ülkelerde tüketicilerin daha fazla yeşil değere sahip olduğu ve daha fazla yeşil satın alma 

davranışı gösterdikleri saptanmıştır (Çabuk vd., 2008:98). Yeşil satın alma davranışı kolektivizm 

dışında çevresel kaygı ve algılanan tüketici etkinliğinden de olumlu yönde etkilenmektedir. 

(Tanrıkulu, 2015:132). 

Literatür incelendiğinde, yeşil tüketimle ilgili pek çok çalışmanın gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bu çalışmalara ilişkin bazı sonuçlardan aşağıda bahsedilmiştir. 

Yeşil tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını etkiyen faktörleri incelemek üzere İstanbul’da 540 

tüketiciye uygulanan anket çalışması sonucunda; tüketicilerin çevre bilincine sahip olmaları, yeşil 

ürünün sahip olduğu özellikler, yeşil tanıtım faaliyetleri ve yeşil fiyatın, tüketicilerin yeşil satın alma 

davranışlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (Boztepe, 2012:5). 

Çammu ve Keşmir bölgesinde yer alan Udhampur’da, 2011’de gerçekleştirilen ve insanların 

yeşil pazarlamayı nasıl algıladıklarının ve firmaların yaptığı çevresel katkıların ne kadar farkında 

olduklarının araştırıldığı çalışmada, tüketicilerin satın alma davranışlarının firmaların yeşil olmaya 

devam etmeleri durumunda etkilenip etkilenmeyeceği araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçları, 

firmaların çevreye duyarlı oldukları konusunda tüketicilerle daha fazla iletişim kurmaları gerektiğini 

ortaya koymuştur. Ayrıca fiyat ve kalite gibi özelliklerin “çevre sorumluluğu”dan daha önemli 

görüldüğü belirlenmiştir (Bukhari, 2011:375). Delhi bölgesinin Rohini kentinde gerçekleştirilen bir 

diğer çalışmada da; tüketicilerin satın alma davranışlarının yeşil pazarlamadan nasıl etkilendiği ve 

firmaların yeşil pazarlama uygulamalarıyla nasıl rekabet edebilecekleri araştırılmıştır. Araştırmada; 

Bukhari’nin (2011) çalışmasına benzer şekilde, firmaların yeşil tüketiciler ile iletişimlerini arttırmaya 

gereksinimleri olduğu; fiyat ve kalite gibi tutumların çevresel sorumluluktan daha önemli olduğu ifade 

edilmiştir (Saini, 2013:61). 

Zhao vd. (2014) tarafından Çin’de gerçekleştirilen bir çalışmada; yeşil tüketim davranışı 

açısından, demografik özellikler ve çevre bilgisi gibi kişisel faktörlerin, yeşil tüketim bilgisinin, yeşil 

tüketime yönelik tutumların, ayrıca çevre sorunları, algılanan tüketici etkinliği, yeşil ürünlerin 

bulunabilirliği, devletin firmaları yeşil pazarlamaya teşvik etmesi gibi konuların ne gibi etkileri olduğu 



742 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

araştırılmıştır. Ayrıca bu etkilerin tüketicilerin satın alma, kullanma ve geri dönüştürme davranışları 

açısından önemli bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Sonuçlar, tutumların satın alma 

davranışının en önemli belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Geri dönüştürme davranışı güçlü bir 

şekilde kullanma davranışından etkilenirken, kullanma davranışını temel olarak gelir, algılanan 

tüketici etkinliği ve yaş belirlemektedir. 

Yeşil ürünlere ilişkin tüketici tercihlerindeki etki faktörlerini belirlemeye yönelik bir çalışmada, 

çevresel açıdan yüksek endişe sahibi tüketicilerin daha fazla yeşil ürünü desteklediği ve bunları seçme 

konusunda daha istekli oldukları ifade edilmiştir. Ayrıca, çalışma; yeşil ürünlere ilişkin tüketici 

tercihlerinde ana etken faktörlerin psikolojik yarar, kişisel merak, yenilik arayışı ve karar vericinin 

karşılaştığı özel durumlar olduğunu, işlevsel değerleri, fiyat ve kaliteyi içermediğini ortaya koymuştur 

(Lin ve Huang, 2012:17). 

Küresel pazarda; organik ve çevre dostu ürünlerde gözle görülür bir büyüme gerçekleşirken, 

tüketici tercihleri, yalnızca fiyat ve kalite tercihlerini değil, aynı zamanda sosyal ve ahlaki değerleri de 

yansıtmaktadır. Mazar ve Zhong (2010) tarafından yapılan araştırmada, yeşil tüketimin hale etkisiyle 

uyumlu olacak şekilde, insanların sadece yeşil ürünlere maruz kaldıkları zaman, sadece geleneksel 

ürünlere maruz kaldıkları zamandan daha düşünceli davrandıkları ortaya koyulmuştur. 

Eko-etiket, eko-marka ve çevresel reklam gibi yeşil pazarlama araçlarının etkisinin incelendiği 

çalışmada, yeşil tüketici satın alma davranışı üzerinde en anlamlı etkiye sahip aracın çevresel 

reklamlar olduğu bulunmuştur. Tahran’da gerçekleştirilen bu çalışmada, eko markanın da en az etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir (Delafrooz vd., 2014). Buna göre, reklamlarla verilen çevreci mesajların 

tüketicileri daha fazla etkilediğini söylemek mümkündür.  

Yeşil pazarlamanın tüketici satın alma niyetine etkisinin incelendiği çalışmada ise, yeşil ürün 

satın almak için tüketici niyetlerini belirleyen faktörler 14 ve 19 yaşları arasındaki eğitim görmüş 

katılımcılara göre belirlenmiştir. Bulgular, yaş ve eğitimin pozitif ilişkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. Eko-okuryazarlık ile sosyo-demografik değişkenler, yeşil satın alma niyeti ile önemli 

ölçüde ilişkili değildir. Çevresel reklamların yanı sıra, fiyat ve ekolojik ambalajın da yeşil satın alma 

davranışıyla pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (Ansar, 2013:655). 

Gan vd. (2008) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları çevre bilincine sahip tüketicilerin yeşil 

ürün almaya daha istekli olduklarını göstermiştir. Bununla birlikte; fiyat, kalite ve marka gibi 

geleneksel ürün özellikleri tüketicilerin hala yeşil ürün satın alma kararında en önem verdikleri 

özelliklerdir. Araştırmada; yüksek fiyatın tüketicilerin yeşil ürün alma olasılıklarını negatif yönde 

etkilediği, ayrıca yeşil ürün eğer tanımadıkları bir marka tarafından üretilmişse, bu ürünü daha az 

almaya istekli oldukları belirlenmiştir. Bu araştırmadan çıkan bir başka sonuç da, yeşil etiketin 

tüketicilerin yeşil ürün satın alma kararlarını etkilemediğidir ki bu sonuç Delafrooz vd.’nin (2014) 

ulaştığı sonuçla benzerlik göstermektedir. 
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Wahid vd. (2011) yaptıkları çalışmada, çevresel faaliyetlere katılan Malezya Penang’daki çevre 

gönüllülerinin yeşil satın alma davranışlarını etkileyebilecek faktörler incelenmiştir. Çalışmada; sosyal 

etki, öz kimlik, ekolojik etki, çevresel etiketleme, çevre bilgisi, çevresel tutum ve çevresel kaygı olmak 

üzere 7 değişken kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; gönüllülerin yeşil satın alma 

davranışlarını en çok sosyal etki, çevresel kaygılar, yeşil ürün bilgisi, özel çevre bilgisi, çevresel 

etiketleme ve gelir düzeyi gibi faktörler etkilemektedir. Iravani vd. (2012) tarafından Malezya’da 

yapılan bir diğer araştırmada da; tüketici inancı, sosyal etki, çevresel tutum ve yeşil ürünlere ilişkin 

algılanmış kalite gibi değişkenlerin Malezyalı genç tüketicilerin yeşil ürün satın alma niyeti üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur.  

Kancheepuram Bölgesi’nde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonucunda; tüketicilerin yeşil 

ürünleri tercih ettikleri, fakat bunlar için daha az ödeme yapma beklentisinde oldukları, çevre dostu 

ürünleri alırken de yüksek fiyat ödemek istemedikleri ortaya koyulmuştur (Agyeman, 2014:195). Bu 

tüketicilerin yeşil ürüne fazladan para ödemek istememeleri, onların gerçek anlamda çevre bilincine 

sahip tüketiciler olmadıklarını göstermektedir.    

Ali ve Ahmad (2012) tarafından gerçekleştirilen, Pakistanlı tüketicilerin yeşil ürün satın alma 

niyetlerinin incelendiği çalışmada, katılımcıların yeşil ürünlere karşı çok olumlu bir tutuma sahip 

oldukları ve yeşil ürün satın almaya çok hazır oldukları saptanmıştır. Bununla birlikte araştırma 

sonucunda; ürünün fiyatı ve kalite söz konusu olduğunda, yeşil ürün üreten firmaların geleneksel ürün 

üreten firmalar gibi rekabet etmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

 İstanbul’da yaş aralığı 24-32 ve eğitim düzeyi yüksek lisans seviyesinde olan katılımcılar ile 

yapılan bir çalışmada; tüketicilerin yeşil ürün gruplarıyla ilgili ne kadar bilgiye sahip oldukları 

ölçülmeye çalışılmıştır. Yeşil ürün grupları olarak yeşil binalar, yeşil teknoloji, ekolojik tekstil, çevre 

dostu ambalaj ve çevre dostu otomobiller incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda; yeşil ürünlerin 

tüketiciler tarafından net olarak bilinmediği, firmaların ve devletin çevreye duyarlılık konusunda 

yeterince toplumu bilinçlendiremediği, tüketicinin yeşil ürünleri sadece geleneksel medya aracılığıyla 

bildiği ve günümüzde teknolojinin ilerliyor olmasına rağmen sosyal medyanın “yeşil ürünler ve 

çevreye etkileri” konusunda yeterli olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda farklı sektörlerdeki firmaların 

ve markaların, yeşil pazarlama üzerine çeşitli faaliyetlerde bulunmalarına rağmen bunun yeterli 

olmadığı vurgulanmıştır (Güsan vd., 2016:12-13). 

Dülgeroğlu vd’nin (2016) Erasmus programı çerçevesinde bir araya getirilen Türk ve Avrupa 

Birliği vatandaşı öğrencilerin yeşil ürün tüketim eğilimlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, 

yeşil tüketim davranışında bölgesel ve kültürel farklılıkların etkileri araştırılmıştır. Araştırma 

sonucunda; öğrenciler arasında çevrenin kirletilmesinde bireysel sorumluluk alma, yeşil ürün/hizmet 

tüketme eğilimi ve yeşil ürün/hizmet satın alma davranışı açısından anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. Söz konusu çalışmada; bireylerin çevresel bilgi düzeyleri arttıkça, çevreye duyarlı 
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ürün ve hizmet almalarının söz konusu olabileceği vurgulanmış, ayrıca farklı ülkelerdeki genç 

tüketicilerin birbirlerine yakın yapılarda olduğu belirtilmiştir.  

Üstündağlı ve Güzeloğlu (2015) tarafından 18-34 yaş aralığında lisans öğrencisi toplam 539 

kişiden oluşan örneklem üzerinde gerçekleştirilen, yeşil tüketimle ilgili araştırmada; eğitim seviyesine 

göre yeşil farkındalığın genel olarak yüksek olduğu, satın alma kararının önemli ölçüde fiyata bağlı 

olduğu ve fiyatın cinsiyete göre satın alma davranışına etki ettiği saptanmıştır. Ayrıca, kadınların daha 

‘yeşil’ bir tutum ve davranışta oldukları, erkek katılımcılar genel ortalamanın altında bir tutum ve 

davranış gösterirken, kadın katılımcıların daha kararlı bir yaklaşım gösterdikleri belirlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin ekolojik farkındalıklarının ve ekolojik ürün satın alma niyetlerinin 

belirlenmesi amacıyla, yaklaşık 100 farklı üniversiteden öğrenciler ile sosyal medya aracılığıyla anket 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin çevresel farkındalıkları, yeşil 

tüketim konusundaki hassasiyetlerinden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca; öğrencilerin ambalajlar 

üzerinde bulunan, ambalajın geri dönüşebilir malzemeden olduğunu gösteren işaret hakkında, ürünün 

geri dönüştürülmüş maddeden elde edildiğini gösteren işarete göre daha fazla bilgi sahibi oldukları 

belirlenmiştir. Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da kız öğrencilerin çevresel farkındalıklarının erkek 

öğrencilerden daha fazla olduğudur (Çakmak ve Özkan, 2016:3167).   

Çolakoğlu vd. (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada; tüketicilerin çevreci ürünlerin 

kullanımına bağlı olarak ekolojik konular hakkındaki duyarlılıklarını ve rollerini  belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırmada; üç ildeki (Erzurum, Bayburt ve Tunceli) tüketicilerin tutumları arasında 

kişisel değerler, çevre bilinci, bilgi düzeyi gibi değişkenler açısından farlılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçları; ürün tercihinde çevresel tutumun, çevresel bilgi 

seviyesinden daha etkili olduğunu, fakat kişisel değerlerin etkisinin fazla olmadığını göstermiştir. 

İllere göre değerlendirme yapıldığında ise, Erzurum’da yaşayan kişilerin çevresel tutumlarının daha 

olumlu ve çevresel bilgi seviyelerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Shamdasani vd. (1993) yeşil hareketin Singapur’lu tüketicilerin tüketim kararları ve davranışları 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Ekolojik açıdan ilgili ve ekolojik açıdan ilgili olmayan tüketiciler 

arasındaki farklar, kişisel ve sosyal özelliklerine ve yeşil ürünlerin pazarlanması konusundaki 

algılamalarına göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, yeşil ve yeşil olmayan tüketiciler 

arasında tutum ve kişilik özellikleri bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur. Yeşil ürünler ve 

hizmetler için pazarlama çabalarındaki eksikliklere rağmen; yeşil tüketiciler çevre dostu alternatiflerin 

farkında olarak, yeşil tüketim davranışını benimsemek için daha yüksek fiyat ödemeye ve daha fazla 

zaman ve çaba harcamaya istekli olmaktadır.    
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2. SONUÇ  

Son yıllarda; tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılıklarının arttığı, satın alma kararı verirken 

çevre dostu ürünleri daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Tüketicilerin çevre bilinciyle satın alma 

davranışı göstermeleri işletmeler üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturmakta; onları ürünlerin 

tasarımı, fiyatlandırılması, etiketlenmesi, dağıtılması vb. konularda stratejiler geliştirirken çevre 

bilinciyle hareket etmeye zorlamaktadır. İşletmelerin çevreci bir bakış açısına sahip olmaları ve yeşil 

pazarlama uygulamalarına yönelmeleri gerekmektedir. Yeşil pazarlama; işletmelerde maliyetlerin 

düşmesini, satışların artmasını sağlayabilmekte ve daha az malzemeyle daha az atık oluşumunda etkili 

olabilmektedir. Eko-etiket uygulamalarının yeşil pazarlama açısından olumlu etkileri olacağından, 

yüksek üretim maliyetiyle ilgili sorunların çözümü de kolaylaşabilmektedir.  

Yeşil tüketici davranışını anlayabilmek için yeşil satın alma davranışını ve bu davranışı 

etkileyen faktörleri iyi analiz etmek gereklidir. Genel olarak yeşil satın alma davranışı; çevresel kaygı, 

algılanan tüketici etkinliği ve çoğunluğun ve toplumun menfaatini düşünen kolektivizmden olumlu 

yönde etkilenmektedir.  

Literatürde, yeşil tüketici davranışıyla ilgili pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalarda 

ulaşılan bazı sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

 Tüketicilerin çevre bilincine sahip olmaları, yeşil ürünün sahip olduğu özellikler, yeşil tanıtım 

faaliyetleri ve yeşil fiyat tüketicilerin yeşil satın alma davranışlarını olumlu yönde 

etkilemektedir.  

 Fiyat ve kalite gibi özellikler “çevre sorumluluğu”dan daha önemli görülmektedir. 

 Çevresel açıdan yüksek endişe sahibi tüketiciler daha fazla yeşil ürünü desteklemekte ve 

bunları seçme konusunda daha istekli davranmaktadır. 

 Yeşil ürünlere ilişkin tüketici tercihlerinde psikolojik yarar, kişisel merak, yenilik arayışı gibi 

faktörlerin etkisi vardır. 

 İnsanlar sadece yeşil ürünlere maruz kaldıkları zaman, sadece geleneksel ürünlere maruz 

kaldıkları zamandan daha düşünceli davranmaktadır. 

 Yeşil tüketici satın alma davranışı üzerinde en anlamlı etkiye sahip araç çevresel reklamlardır. 

 Çevresel reklamların yanı sıra, ekolojik ambalajın da yeşil satın alma davranışıyla pozitif 

yönde bir ilişkisi vardır. 

 Yüksek fiyat tüketicilerin yeşil ürün alma olasılıklarını negatif yönde etkilemekte, ayrıca 

tüketiciler yeşil ürün eğer tanımadıkları bir marka tarafından üretilmişse, bu ürünü daha az 

almaya istekli davranmaktadır. 

 Yeşil etiket tüketicilerin yeşil ürün satın alma kararlarını etkilememektedir. 

 Kadınlar erkeklere göre daha ‘yeşil’ bir tutum ve davranış göstermektedir. 
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 İnsanlar ambalajın geri dönüşebilir malzemeden olduğunu gösteren işaret hakkında, ürünün 

geri dönüştürülmüş maddeden elde edildiğini gösteren işarete göre daha fazla bilgi 

sahibidirler. 

Araştırmalardan çıkan bir diğer sonuç da firmaların çevreye duyarlı oldukları konusunda 

tüketicilerle daha fazla iletişim kurmaları gerektiğidir. Yeşil ürünler tüketiciler tarafından net olarak 

bilinmemekte, firmalar ve devlet çevreye duyarlılık konusunda yeterince toplumu 

bilinçlendirememektedir. Günümüzde teknoloji ilerlediği halde sosyal ve dijital medyanın yeşil 

ürünler hakkında yeterli bilgiyi aktaramadığı da ortadadır. Firmaların tüketicileri; her türlü medyayı 

kullanarak, ürünlerinin geri dönüşümlü olduğu, çevreye zarar vermediği, daha az malzemeyle 

üretildiği, etkin bir rota planlamasıyla ve daha az yakıt tüketimiyle dağıtıldığı vb. konularda 

bilgilendirmelerinde fayda vardır.  
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BİR VİRAL PAZARLAMA TÜRÜ OLARAK FLASH MOB 

UYGULAMALARI: TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN SOSYAL 

PAZARLAMA AMAÇLI ÖRNEKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI 

BİR ANALİZ 

Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ133 

Pınar AYTEKİN134 

ÖZET 

Müşterileriyle iletişim kurmak ve sürekli etkileşim halinde olmak isteyen firmalar, günümüzde 

geleneksel pazarlama stratejilerinin yerine daha dikkat çekici, akılda kalıcı,  etkileyici ve rakiplerinin 

bir adım önüne geçebilecek farklı stratejiler uygulama yoluna gitmektedirler. Bu farklı stratejilerin 

uygulanabilmesi için elverişli bir ortam yaratan internet sayesinde, sosyal medya pazarlaması, internet 

reklamcılığı, içerik pazarlaması, viral pazarlama, viral reklam gibi çeşitli yöntemler ortaya çıkmıştır. 

Viral pazarlama kapsamında uygulanan yöntemlerden biri olan ve çeşitli eylemler çerçevesinde 

beklenmedik zamanlarda belirli yer ve zaman içerisinde organize edilen Flash Mob uygulamaları, son 

yıllarda sosyal bir fikri topluma benimsetmek üzere gerçekleştirilen sosyal pazarlama çalışmalarında 

da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; viral pazarlama ve Flash Mob kavramı hakkında 

bilgi vermek ve özellikle sosyal pazarlama amacıyla Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde 

düzenlenen flash mob uygulamalarını çeşitli kategoriler doğrultusunda ele alarak karşılaştırmak ve 

farklılıkları ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Viral Pazarlama, Flash Mob Uygulamaları, Sosyal Pazarlama, Karşılaştırmalı 

Analiz 

GİRİŞ  

Günümüzde özellikle tüketici ile kurulan iletişimde farklı bir model olan viral pazarlamanın, 

pazarlama dünyasında önem kazandığı görülmektedir. Viral pazarlama; “firmanın ürünlerini tanıtmak 

için, hazırladığı içeriği gören kişilerin etkilenerek bu içeriği arkadaşlarına ya da ailesine göndereceği 

umuduyla kendisi tarafından yaratılmış bir şeydir.” Viral pazarlama, dünyanın en eski reklam şekli 

olan ağızdan ağıza pazarlamanın en yeni platformu olan internet üzerinden gerçekleştirilmesidir 

(Vilpponen vd., 2006: 64; Snyder, 2004: 21). Viral pazarlama, e-posta hesaplarına sahip internet 

kullanıcılarının bir pazarlama mesajını diğer kullanıcılara aktarmalarını teşvik eden bir pazarlama 
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stratejisidir. Viral pazarlama teknikleri bir virüs gibi iletilmek istenen mesajın onlarca kişiden binlerce 

hatta milyonlarca kişiye iletilmesini sağlayarak işletmelere önemli bir avantaj sunmaktadır. Ağızdan 

ağıza iletişim teknikleri internet üzerinden pazarlamada hayati bir özelliğe sahiptir. Web üzerinde viral 

pazarlama, “maustan mausa” veya “modemden modeme “ iletişim olarak ta tanımlanabilmektedir 

(Güner, 2016: 27). 

Viral pazarlama, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak teknolojinin etkisi ile biçimlenmektedir 

(Barutçu, 2011:10). Dolayısıyla tüketicilere iletilecek olan mesajların yayılma hızını ve etkileşimi 

artmaktadır. Viral pazarlama kar amacı güden firmalar tarafından kullanıldığı gibi; devlet, vakıf, 

dernek ve sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından da 

kullanılabilmektedir. Bazı fikirlerin topluma benimsetilmesi, toplumun düşünce ve davranış 

kalıplarında bazı değişikliklerin yapılabilmesi için geniş yankılar uyandıracak sosyal kampanyalara 

ihtiyaç duyulmaktadır (Bayraktaroğlu ve İlter, 2007:118). Sosyal pazarlama sürecini öncelikle 

etkileyen ve güdüleyen, çevre şartlarıdır. Bunlar; ekonomik, politik, teknolojik, kültürel ve rekabetçi 

çevre koşullarıdır. Bu şartlar karar verici değişim merkezini etkileyerek, bu birimin, sosyal pazarlama 

elemanları olan ürün, tutundurma, yer ve fiyatı hangi kanallar aracılığıyla, hangi pazarlarda sunması 

gerektiğine karar vermesini sağlamaktadır (Kotler ve Zaltman (1971)’den aktaran Mert 2012: 120). 

Etkin bir sosyal kampanyanın düzenlenmesinde ise pazarlamaya gereksinim vardır. “Sosyal bir 

fikri topluma benimsetmek ve bu konuda olumlu davranış değişikliği yaratmak amacıyla düzenlenen 

pazarlama faaliyetleri sosyal pazarlama olarak adlandırılmaktadır” (Mucuk, 2001: 16).  Viral 

pazarlama kapsamında, dijital ortamda uygulanan bir yöntem olan Flash mob da farklı yönüyle son 

yıllarda dikkat çekmektedir. Bu yöntemle, tüketicilerle olan etkileşimin artması ve tüketicinin 

markayla olumlu bir bağ kurması sağlandığı gibi; sağlık, kirlilik, şiddet, çocuk istismarı, hayvan 

hakları vb. konularda toplumun benimsemesi gereken fikirleri yaymak için de bir ortam 

yaratılmaktadır.  

Toplum içerisinde yer alan farklı grupların çeşitli eylemler çerçevesinde organize edilmesi ile 

planlanan Flash Mob uygulamaları beklenmedik zamanlarda belirli yer ve zaman içerisinde 

gerçekleşmektedir (Yıldız, 2012:5). Flash Mob’da, katılımcılar çeşitli eylemlerde bulunmak amacıyla 

kentsel yaşamın herhangi bir yerinde toplanmaktadırlar. Bu eylemler dünyanın her yerinde eş zamanlı 

olarak da izlenebilmektedir (Grainge (2012)’den aktaran Onat, 2017: 283). Beklenmedik zamanlarda 

gerçekleşen bu uygulamalar çeşitli firmaların ve kurumların amaçladıkları ve planlamış oldukları 

hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmalarına zemin hazırlamaktadır.  
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1. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı; sosyal pazarlama amacıyla Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde 

düzenlenen flash mob uygulamalarını çeşitli kategoriler doğrultusunda ele alarak karşılaştırmak ve 

farklılıkları ortaya koymaktır. Bu kapsamda; video barındırma web sitesi olan YouTube aracılığıyla, 

Türkiye’den ve dünyadan sosyal pazarlama amacıyla düzenlenen Flash mob uygulamalarına ilişkin 

videolara ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında; karşılaştırma yapmak amacıyla, görüntülenme oranları en yüksek olan, 

2009-2017 yılları arasında gerçekleşen, Türkiye’den 15, yurtdışından 15 olmak üzere toplam 30 flash 

mob uygulaması seçilmiştir. YouTube’da yer alan bu flash mob uygulamalarını içeren videolara 15 

Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında erişim sağlanmıştır.  

İncelenen videolar; “görüntülenme oranları”, “video süreleri”, “beğeni sayıları”, “etkinliğin 

uygulandığı yer”, “etkinliğin uygulandığı mekân”, “müzik kullanımı”, “kullanılan materyaller” 

şeklinde belirlenmiş olan kategoriler doğrultusunda analiz edilmiş ve Türkiye ve yurt dışı 

karşılaştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen kategoriler çerçevesinde yapılan bu 

karşılaştırmalı analizin, konu ile ilgili gelecek çalışmalara katkıda bulunması hedeflenmektedir. 

2. BULGULAR 

Belirlenen kategoriler doğrultusunda, Türkiye ve yurtdışındaki flash mob uygulamalarına ait 

karşılaştırmalar tablolar halinde aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1: Görüntülenme Oranları 

TÜRKİYE 

Dernek/Vakıf/ Kurum Organizasyon adı Görüntülenme  

Oranları  

Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni Orkestrası ve Çok Sesli 

Korosu 

Dünya Kadınlar Günü  91.739 

Kadıköy Belediyesi Dünya Dans Günü 74.804 

İzmir Fuar Tanıtım 82. İEF Günleri 61.386 

Türkiye Meme Vakfı  Meme Kanseri 44.498 

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 

EÜ Latin Dansları Topluluğu, EÜ Karikatür ve Mizah 

Topluluğu EÜ Türk Halk Dansları Topluluğu, EÜ Hip Hop 

Dans Topluluğu, EÜ Müzikal Topluluğu, EÜ Modern Dans 

Topluluğu, EÜ Yaratıcı Drama ve Doğaçlama Tiyatro 

Topluluğu 

5. Uluslararası Egeart Sanat Günleri 36.806 

Engellerin Ötesi Derneği  Dünya Engelliler Günü 9.972 

Başkent Mehteran Ekibi 18 Mart Çanakkale Şehitleri 8.785 

Tohum Otizm Vakfı  Otizm Farkındalığı 7.222 

3. Göz Derneği  Dünya Çevre Günü 2.262 

Türk Kızılayı  Dünya Gönüllüler Günü 1.746 

Kanser Savaşçıları  Kanser günü 936 

Üsküdar Üniversitesi Dünya Ses günü 882 

İğne Deliği Gençlik Merkezi  Dünya Aids günü 758 

Ketem Dünya Kanser Günü’ 

‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ 

317 

Alzheimer Derneği   Alzheimer Farkındalığı 190 

Tablo 1’deki görüntülenme oranlarına (Türkiye) göre; 91.739 görüntüleme ile Dünya kadınlar 

günü, 74.804 görüntüleme ile Dünya dans günü, 61.386 görüntüleme ile İzmir Fuar tanıtımı ilk 3 

sırada yer almaktadır. 
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Tablo 2: Görüntülenme Oranları 

YURTDIŞI 

Dernek/Vakıf/Kurum Organizasyon Adı Görüntülenme Oranları  

National campaign for the arts Ulusal sanat kampanyası 1.442.942 

Indian Ladies UK Dünya Kadınlar Günü 1.045.873 

American Cancer Society Kanserle Savaşma 362.213 

Canada’s National Ballet School Dünya Dans günü 203.201 

Medical Students in India  Aids günü 112.189 

No twerk on wheelz  Dünya engelliler günü 77.576 

Kathmandu University Dünya çevre günü 17.378 

Greenpeace Thailand Greenpeace 15.326 

Bexleyheath  Dünya Sigarayı Bırakma günü 14.692 

Templemead School  Otizm 10.972 

 (Madison East High School, Deforest High School, 

Waunakee High School, Lafollette High School, Madison 

West High School and Madison Memorial High School)  

Çocuk Ruh Sağlığı Farkındalık 

Günü 

4.741 

Hepatitis Australia Dünya Hepatit Günü 3.940 

Pink Ribbon Pink Ribbon-Meme Kanser 3.342 

MDS-UK Patient Support Group Kanser-MDS Sendromu 2.019 

Alzheimer association Alzheimer Derneği 271 

Tablo 2’deki görüntülenme oranlarına (Dünya) göre;  1.442.942 görüntüleme ile National 

campaign for the arts, 1.045.873 görüntülenme ile Indian Ladies UK, 362.213 görüntüleme ile 

American Cancer Society ilk 3 sırada yer almaktadır. 
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Tablo 3: Video Süreleri 

TÜRKİYE YURTDIŞI 

Dernek/Vakıf/Kurum Süre  Dernek/Vakıf/Kurum Süre  

Mehteran Ekibi  11.16 Indian Ladies UK 13.56 

Ketem 11.04 KathmanduUniversity 8.01 

Türk Kızılayı 7.43 American Cancer Society 5.93 

3. Göz Derneği  6.01 National campaign for the arts 5.34 

Engellerin Ötesi Derneği  5.37 Pink Ribbon 4.22 

Alzheimer Derneği 5.27 (Madison East High School, Deforest High 

School, Waunakee High School, Lafollette 

High School, Madison West High School and 

Madison Memorial High School)  

4.36 

Üsküdar Üniversitesi 4.58 MDS-UK Patient Support Group 4.09 

Tohum Otizm Vakfı  4.57 Templemead School 4.09 

Meme kanseri 4.55 NO Twerk ON Wheelz  3.59 

Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni 

Orkestrası ve Çok Sesli Korosu 

4.50 Canada’s National Ballet School 3.50 

İzmir Fuar 4.16 Bexleyheath  3.33 

Kanser Savaşçıları 3.52 Alzheimer association 3.26 

İğne Deliği Gençlik Merkezi 3.41 Hepatitis Australia 2.26 

Kadıköy Belediyesi 2.54 Medical Students, India 1.28 

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 2.17 Greenpeace-Thailand 1.18 

Flash mob uygulamalarının süreleri incelenmiş olduğu zaman en uzun süreli uygulamanın 

Mehteran Ekibi tarafından 11.16 saniye sürdüğü, en kısa süreli uygulamanın ise dans etme 2.17 saniye 

olduğu görülmektedir. Yurtdışında Flash mob uygulamalarının süreleri incelenmiş olduğu zaman en 

uzun süreli uygulamanın Dünya kadınlar günü etkinlikleri kapsamında 13.56 saniye sürdüğü, en kısa 

süreli uygulamanın ise 1.18 saniye ile Greenpeace-Thailand tarafından düzenlenen flash mob etkinliği 

olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4: Beğeni Sayısı 

TÜRKİYE YURTDIŞI 

Dernek/Vakıf/Kurum Beğeni Sayısı Dernek/Vakıf/Kurum Beğeni Sayısı 

Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni Orkestrası 

ve Çok Sesli Korosu 

813 Indian Ladies UK 7.705 

İzmir Fuar Tanıtım 353 National campaign for the arts 5.072 

Kadıköy Belediyesi 315 NO Twerk ON Wheelz  2.482 

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 189 Canada’s National Ballet School 597 

Türkiye Meme Vakfı 146 Medical Students  India 204 

Engellerin Ötesi Derneği  54 American Cancer Society 183 

Mehteran Ekibi 38 Kathmandu University 124 

Tohum Otizm Vakfı 24 Templemead School 75 

Kanser Savaşçıları 10 Bexleyheath 55 

3. Göz Derneği  10  (Madison East High School, 

Deforest High School, Waunakee 

High School, Lafollette High 

School, Madison West High 

School and Madison Memorial 

High School)  

19 

Türk Kızılayı 9 Hepatitis Australia 19 

İğne Deliği Gençlik Merkezi 4 MDS-UK Patient Support Group 17 

Ketem 4 Pink Ribbon 30 

Alzheimer Derneği  3 Greenpeace Thailand 22 

Üsküdar Üniversitesi 2 Alzheimer 6 

Tablo 4 ‘deki beğeni sayıları incelendiğinde; Dünya kadınlar günü kapsamında düzenlenen flash 

mob etkinliğinin 813 beğeni ile ilk sırada, İzmir fuar tanıtım günleri kapsamındaki organizasyonunun 

353 beğeni ile ikinci sırada, Dünya dans günü eksende yapılan uygulamanın ise 315 beğeni ile üçüncü 

sırada olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5: Etkinliğin Uygulandığı Yer 

TÜRKİYE YURTDIŞI 

Dernek/Vakıf/Kurum Şehir Dernek/Vakıf/Kurum Şehir 

Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni Orkestrası ve 

Çok Sesli Korosu 

İstanbul Canada’s National Ballet School Toronto 

İzmir Fuar Tanıtım İstanbul Greenpeace Thailand Tayland 

Kadıköy Belediyesi  İzmir  Alzheimer Association Amerika 

Türkiye Meme Vakfı İstanbul Bexleyheath İngiltere 

Engellerin Ötesi Derneği  Mersin  American Cancer Society Amerika 

Tohum Otizm Vakfı Samsun Templemead School Kanada 

Kanser Savaşçıları İstanbul Pink Ribbon İsviçre 

3. Göz Derneği İzmir MDS-UK Patient Support Group Londra 

Türk Kızılayı Mersin  Kathmandu University Nepal 

İğne Deliği Gençlik Merkezi İstanbul NO Twerk ON Wheelz  Bakü 

Ketem Ankara Medical Students in India Hindistan 

Alzheimer Derneği İstanbul Indian Ladies UK Amerika  

Üsküdar Üniversitesi İstanbul  (Madison East High School, Deforest 

High School, Waunakee High School, 

Lafollette High School, Madison West 

High School and Madison Memorial 

High School)  

Amerika 

Mehteran Ekibi Ankara Hepatitis Avusturalya Avusturalya 

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları İzmir National campaign for the arts İrlanda 

Tablo 5’e göre, Türkiye’deki flash mob uygulamalarının çoğunluğu İstanbul’da organize 

edilmiştir. Yurtdışındaki flash mob uygulamalarının çoğunluğu ise Amerika’da gerçekleşmiştir. 
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Tablo 6: Etkinliğin Uygulandığı Mekân  

TÜRKİYE YURTDIŞI 

Dernek/Vakıf/Kurum Mekân Dernek/Vakıf/Kurum Mekân 

Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni Orkestrası ve Çok 

Sesli Korosu 

Cadde Canada’s National Ballet School Alışveriş merkezi 

İzmir Fuar Tanıtım Alışveriş merkezi Greenpeace Thailand Sokak 

Kadıköy Belediyesi Alışveriş merkezi Alzheimer Association Sokak 

Türkiye Meme Vakfı Sokak Bexleyheath Meydan 

Engellerin Ötesi Derneği Alışveriş Merkezi  American Cancer Society Meydan 

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş merkezi Templemead School Okul bahçesi 

Kanser Savaşçıları Alışveriş merkezi Pink Ribbon Alışveriş merkezi 

3. Göz Derneği Sokak MDS-UK Patient Support Group Meydan 

Türk Kızılayı Alışveriş merkezi Kathmandu University Üniversite 

kampüsü 

İğne Deliği Gençlik Merkezi Alışveriş merkezi NO Twerk ON Wheelz  Meydan 

Ketem Meydan Medical Students India Meydan 

Alzheimer Derneği Alışveriş merkezi Indian Ladies UK Tren istasyonu 

Üsküdar Üniversitesi Alışveriş merkezi  (Madison East High School, 

Deforest High School, Waunakee 

High School, Lafollette High 

School, Madison West High 

School and Madison Memorial 

High School)  

Meydan 

Mehteran Ekibi Alışveriş merkezi Hepatitis Austaralia Meydan 

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Sokak National campaign for the arts Meydan 

 Flash mob uygulamaları farklı mekânlarda organize edilebilmektedir. Bu mekânlar pazarlar, 

caddeler, meydanlar, alışveriş merkezleri olabilmektedir. Bu kapsamda, çalışmada ele alınan 

Türkiye’deki 15 uygulamanın 10’unun alışveriş merkezinde, yurtdışındaki 15 uygulamanın 8’inin 

meydanlarda gerçekleştirildiği görülmektedir.  

  



757 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Tablo 7: Müzik Kullanımı 

TÜRKİYE YURTDIŞI 

Dernek/Vakıf/Kurum  Müzik kullanımı  Dernek/Vakıf/Kurum Müzik kullanımı 

Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni 

Orkestrası ve Çok Sesli Korosu 

Hareketli Canada’s National Ballet 

School 

Hareketli 

İzmir Fuar Tanıtım Hareketli Greenpeace Thailand Hareketli 

Kadıköy Belediyesi Hareketli Alzheimer Association Hareketli olmayan müzik 

Türkiye Meme Vakfı Hareketli Bexleyheath Hareketli 

Engellerin Ötesi Derneği Hareketsiz American Cancer Society Hareketli 

Tohum Otizm Vakfı Hareketlive hareketsiz Templemead School Hareketli 

Kanser Savaşçıları Hareketli Pink Ribbon Hareketli 

3. Göz Derneği Hareketli MDS-UK Patient  

Support Group 

Hareketli olmayan müzik 

Türk Kızılayı Hareketli Kathmandu University Hareketli 

İğne Deliği Gençlik Merkezi Hareketli olmayan müzik 

seçimi 

NO Twerk ON Wheelz  

 

Hareketli 

Ketem Hareketli Medical Students India Hareketli 

Alzheimer Derneği Hareketli Indian Ladies UK Hareketli 

Üsküdar Üniversitesi Hareketli ve hareketli 

olmayan müzik 

 (Madison East High School, 

Deforest High School, 

Waunakee High School, 

Lafollette High School, 

Madison West High School 

and Madison Memorial High 

School)  

Hareketli 

Mehteran Ekibi Hareketli Hepatitis Australia Hareketli 

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Hareketli National campaign for the 

arts 

Hareketli 

Flash mob uygulamalarında kullanılan müzik türleri hedeflenen organizasyonlarla doğru orantılı 

olarak doğru mesajları yansıtmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’deki dernek ve vakıfların 

flash mob uygulamalarında kullanmış oldukları müzik türleri incelendiğinde; 14 adet uygulamada 

hareketli müzik türünün seçildiği; hareketli olmayan müzik türlerinin 2 uygulamada kullanıldığı 

görülmektedir. Yurtdışındaki dernek ve vakıfların flash mob uygulamaları incelendiğinde ise, 13’ünün 

hareketli türde müzik türünü, 2’sinin hareketli olmayan müzik türünü kullandığı görülmektedir.   
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Tablo 8:  Kullanılan Materyaller 
TÜRKİYE YURTDIŞI 

Dernek/Vakıf/Kurum Materyaller Dernek/Vakıf/Kurum Materyaller 

Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni 

Orkestrası ve Çok Sesli Korosu 

Darbuka Canada’s National Ballet 

School 

Kullanılmamış 

İzmir Fuar Tanıtım Afiş, t-shirtler Greenpeace Thailand Nike ve Adidas t-shirtleri ve 

greenpeace yazılı dövme 

Kadıköy Belediyesi Kullanılmamış Alzheimer Association Maket çicek ve mor 

tshirtler,yazılı mesajlar 

Türkiye Meme Vakfı Kullanılmamış Bexleyheath Pankart  

Maskotlar 

Engellerin Ötesi Derneği Afiş,org,keman,t-

shirt,barkavizyon 

American Cancer Society T-shirtler 

Tohum Otizm Vakfı  Yazılı mesajlar Templemead School Pankart 

Kanser Savaşçıları  Gitar akordiyon, 

pankart ve kurdela 

Pink Ribbon Pembe tshirtler 

3. Göz Derneği  Türk kızılayı yazılı 

kırmızı yelekler ve 

pankart  

MDS-UK Patient Support 

Group 

Kırımızı tshirtler ve pankartlar 

Türk Kızılayı Çöp poşeti, pet şişeler, 

pankartlar 

Kathmandu University T-shirt 

İğne Deliği Gençlik Merkezi Piyano,pankart NO Twerk ON Wheelz  Kullanılmamış 

Ketem Pankart, çicek, 

klarnet,keman 

Medical Students India Pankart 

Alzheimer Derneği Pankart Indian Ladies UK Geleneksel kıyafetler 

Üsküdar Üniversitesi Maske, 

taç,kurdela,yazılı 

tabelalar,logolu tshirt 

 (Madison East High 

School, Deforest High 

School, Waunakee High 

School, Lafollette High 

School, Madison West 

High School and Madison 

Memorial High School)  

Tshirt 

Mehteran Ekibi Geleneksel kıyafetler, 

Türk bayrağı 

Hepatitis Australia Maskot,tshirt  

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Tshirt National campaign for the 

arts 

Kullanılmamış 

Tablo 8 incelendiğinde; hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki flash mob uygulamalarında 

yoğunlukta olarak pankart ve t-shirt kullanıldığı görülmektedir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Flash mob uygulamalarının süreleri incelendiğinde; video sürelerinin Türkiye’de 2-11 dakika, 

yurtdışında ise 1-13 dakika arasında değiştiği görülmektedir. Türkiye’de Ankara Üniversitesi Genç 

Filarmoni Orkestrası ve Çok Sesli Korosunun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında 

düzenlediği etkinlik 813 beğeni ile 1. sırada, yurtdışında ise Indian Ladies in UK’in Dünya Kadınlar 

Günü kapsamında düzenlediği etkinlik 7.705 beğeni ile 1. sıradadır.  

Flash mob etkinliklerinin uygulandığı yerler incelendiğinde, Türkiye’de birinci sırada İstanbul 

(7), İzmir (2), Ankara (2)’şer uygulamanın yapıldığı; yurtdışında ise daha çok Amerika ve Kanada’nın 

farklı şehirlerinde (2’şer tane) gerçekleştiği görülmüştür. 

Seçilen mekanlar olarak; Türkiye’deki uygulamalarda ağırlıkta olarak alışveriş merkezlerinin, 

yurtdışındaki uygulamalarda ise meydanların daha çok kullanıldığı, ayrıca yurtdışında 

Türkiye’dekilerden farklı olarak metro, kafe, okul bahçeleri ve kampus alanlarının da kullanıldığı 

görülmüştür. Türkiye’deki uygulamaların çoğunda organizasyonların amacına yönelik olarak, 

İngilizce veya Türkçe farklı tarzda parçaların seçilmiş olduğu, yurtdışındaki uygulamalarda ise genel 

olarak şarkı kullanılmadığı görülmüştür. 

Türkiye’de pazarlama alanında yapılan çalışmalarda geleneksel çizgilerin dışındaki bir 

uygulama olan flash mob ile ilgili çalışmaların yurtdışındakiler gibi etkileşimli olmadığı 

görülmektedir. Sosyal bir fikrin toplumda benimsetilmesi söz konusu olduğunda, etkileşimi yüksek 

olan bu tür uygulamaların farkındalığı arttırarak amacına ulaşabilme olasılığı çok fazla olacaktır. Bu 

nedenle, toplumu ilgilendiren pek çok konuya (sağlık, insan hakları, kadına şiddet, çocuk  istismarı vb.) 

etkileyici ve ilgi çekici flash mob uygulamalarıyla dikkat çekmek mümkün olabilecektir. Flash mob 

etkinliklerinin niteliği konusunda kitleler tarafından yapılan değerlendirmeler önemsenmeli ve etkinlik 

sonrasında mutlaka geri dönüşler alınmalıdır. 

  



760 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

KAYNAKÇA  

1. Barutçu, S. (2011). Mobil Viral Pazarlama. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2 (1), 
5-14. 

2. Bayraktaroğlu, G., İlter, B. (2007). Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneriler. Ege Akademik 

Bakış, 7 (1), 117-132. 
3. Geçkin Onat, S. (2017). Yakınsama Kültürü ve Online Çevreci Katılım: Greenpeace, Tema 

Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu Üzerine Bir Araştırma. Global Media Journal TR 
Edition, 8 (15), 276-304. 

4. Grainge, P. (2012).  A Song and Dance: Branded Entertainment and Mobile Promotion, 
International Journal of Culturel Studies, 15 (2), 165-180. 

5. Güner, Ö. (2017). Sosyal Medya ve Ağlarda Viral Pazarlama Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. 
6. Kotler, P., Zaltman, G. (1971), Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. 

Journal of Marketing, 35 (July), 3-12. 
7. Mert, G. (2012). Sosyal Medya Uygulamalarının Tüketici Davranışı ve Firma Performansı 

Üzerine Etkileri: Teori ve Bir Uygulama. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 
117-129. 

8. Mucuk, İ. (2001). Pazarlama İlkeleri. (13. Baskı). İstanbul: Türkmen Kitabevi.  
9. Snyder, P. (2004). Wanted: Standards for Viral Marketing, Brandweek, 45 (26), 21. 

10. Vilpponen, A., Winter, S., Sundqvist, S. (2006). Electronic Word-of-Mouth in Online 
Environments. Journal of Interactive Advertising, 6 (2), 8-77. 

11. Yıldız, Ö. E. (2012) Toplumsal Yaşam, Eğlence ve Reklam Etkileşimi: Flash Mob 
Uygulamaları. https://updoc.site/download/elence-pazarlamas-kavramnn-temelinde-yer-alan-
elence-olgusu_pdf (24.10.2018) 

  

https://updoc.site/download/elence-pazarlamas-kavramnn-temelinde-yer-alan-elence-olgusu_pdf
https://updoc.site/download/elence-pazarlamas-kavramnn-temelinde-yer-alan-elence-olgusu_pdf


761 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN 

YETERLİKLERİNİN ISTE TEKNOLOJİ KOÇLUĞU STANDARTLARI 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

 Dr. Mehmet Şahin Solak Prof. Dr. Abdullah Kuzu 
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GİRİŞ 

Teknoloji koçları için hazırlanan ISTE-C yeterlilik alanları, uluslararası alanda teknoloji 

koçlarının diğer öğretmenlere teknoloji entegrasyonu sürecinde ihtiyaç duyacakları mesleki ve teknik 

bilgi ve beceriler konusunda rehberlik sağlamak için teknoloji koçunun sahip olması gereken 

özellikleri içermektedir. Genel olarak ISTE Standartlarının bir değerlendirilmesi yapıldığında 

Teknoloji Koçluğu Standartlarının tüm paydaşlara hitap ettiği görülmektedir. ISTE Teknoloji Koçluğu 

Standartlarının Vizyoner Liderlik yeterlik alanının aynı zamanda ISTE Yönetici Standartları içerisinde 

yer alan başlıca bir yeterlik alanına ve ISTE Eğitimci Standartları içerisinde yer alan “Lider” vasfına 

işaret etmektedir. Dijital Vatandaşlık yeterlik alanının ise tüm ISTE standartları içerisinde yer alan 

temel yeterlik alanı olduğu söylenebilir. Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme yeterlik alanı, hem 

ISTE Öğretmen Standartları içerisinde yer alan “Dijital çağa uygun öğrenme ortamları ve 

değerlendirme etkinlikleri tasarımlama ve geliştirme” yeterlik alanına ve Yeni ISTE Öğrenci 

Standartları bağlamında “Yetkin Öğrenen, Yaratıcı Tasarımcı ve Bilgiyi Düzenleyen”, hem de ISTE 

Eğitimci Standartlarını içerisinde yer alan “Öğrenen, Tasarımcı ve Kolaylaştırıcı” rollerine atıfta 

bulunmaktadır. ISTE-C Standartları içerisindeki Dijital Çağ Öğrenme Çevreleri yeterlik alanının da 

ISTE-A içerisinde “Dijital çağ öğrenme kültürü”, ISTE Öğretmen Standartları içerisinde “Dijital 

çağda çalışmada ve öğrenmede model olma” yeterlik alanına vurgu yaptığı görülmektedir. ISTE-C’nin 

diğer “Mesleki gelişim ve program geliştirme, İçerik Bilgisi ve Mesleki gelişim” yeterlik alanlarının 

da ISTE-A, ISTE-T ve ISTE-E içerisinde yer bulduğu söylenebilir.  

Son yıllarda eğitim teknolojilerinde meydana gelen değişimler, dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de her türlü teknolojiyi gerek günlük yaşantısında gerekse eğitim hayatında nitelikli bir şekilde 

kullanabilen bireylerin yetiştirilmesine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Eğitimin doğal paydaşları olan 

yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli gibi öğretme-öğrenme sürecinde aktif rol oynayan bireylerin de bu 

aşamada öğretim teknolojilerinin kullanımı konusunda bir takım yeterlik ve niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. Eğitimde teknolojinin etkili ve verimli kullanımının sağlanmasında basit düzey 

bilgilerden ziyade birçok farklı disiplini de içerisine alan kapsamı geniş yeterliklere sahip olan 

bireylerin yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda temel yeterliklerin ilk başlarda kazandırılması 

amacıyla 1998 yılında eğitim fakültelerinde başlangıçta devlet ve özel statülü okullarda bilgisayar 

öğretmeni olarak görev yapacak bireylerin yetiştirildiği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
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(BÖTE) bölümleri kurulmuştur. Bu bölümü başarı ile bitiren öğretmen adayları günümüzde eğitim 

teknoloğu, web tasarımcılığı, grafik tasarımcılığı, bilgi işlem uzmanlığı gibi özel sektör alanlarında ve 

lisansüstü çalışmalar yaparak üniversitelerin çeşitli bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaktadırlar. 

Gerek Amerika, gerekse de Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarında BÖTE’nin birebir karşılığı yer 

almamaktadır. Ancak özellikle ABD’de ilk ve orta okul düzeyinde bulunan okullarda çalışan, teknoloji 

entegrasyon uzmanlığı, teknoloji koçluğu, öğretim teknolojisi koçluğu gibi görev tanımları bulunan 

öğretmenlerin, ülkemizdeki BÖTE mezunu bir öğretmen ile aynı yeterliklere sahip olduğu 

görülmektedir. ABD’de Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları (NETS) olarak bilinen bu yeterlikler 

sürekli değişen koşullara ve gereksinimlere göre güncellenmektedir. Bu gereksinim ve güncellenmeler 

dünya çapında onlarca ülke ve on binlerce üye ağına sahip olan Uluslararası Eğitimde Teknoloji 

Topluluğu (ISTE) tarafından gerçekleştirilmektedir. ISTE, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim 

yöneticileri yanında teknoloji koçluğu için de ulusal eğitim teknolojisi standartlarını oluşturmuştur. 

Buna göre bir teknoloji koçu, eğitimin doğal paydaşları olan öğrenciler, öğretmenler ve yöneticilerin 

teknoloji kullanma gereksinimlerinin karşılanması ve dijital çağ becerilerin kazandırılmasında 

rehberlik yapabilecek uzman olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji koçu olarak görev yapan bu 

bireylere, teknoloji kolaylaştırıcıları ve teknoloji entegrasyon uzmanları denilmektedir. 

Tüm bunlara ek olarak ulusal alanyazında ISTE-C ile BÖTE özel alan yeterlikleri ile ilgili 

herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve BÖTE özel alan yeterliklerinin ISTE’nin teknoloji koçları için 

hazırladığı yeterlikleri ne kadar karşıladığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. BT öğretmenleri ile 

teknoloji koçları benzer görev ve sorumluluklara sahip olmakla beraber, BT öğretmenlerin aldıkları 

eğitim sonucunda teknoloji koçu unvanı ile çalışmamaktadırlar. Bu çalışmanın genel amacı teknoloji 

koçlarının sahip olması gereken yeterliklerin, ülkemizdeki bilişim teknolojileri öğretmenlerinin özel 

alan yeterliklerini karşılama durumlarının incelenmesidir. 

1. YÖNTEM 

Bu araştırmada, teknoloji koçlarının sahip olması gereken yeterliklerin ortaya konulduğu ISTE 

Teknoloji Koçluğu (ISTE-C) standartları olarak belirtilen ISTE’nin 2011 yılında yayımlamış olduğu 

teknoloji koçluğu yeterlik alanları ile bilişim teknolojileri öğretmenlerinin özel alan yeterliklerinin 

benzerlik ve farklılıkların derinlemesine betimlenebilmesi, ortaya çıkarılan bulguların 

yorumlanabilmesi amacıyla doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına ulaşmada 

betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  

2. BULGULAR 

ISTE Teknoloji Koçluğu (ISTE-C) standartları olarak belirtilen ISTE’nin 2011 yılında 

yayımlamış olduğu teknoloji koçluğu yeterlik alanları ile MEB tarafından belirlenmiş olan bilişim 

teknolojileri öğretmenleri özel alan yeterlikleri karşılaştırılarak bulgular elde edilmiştir. Tablo 1’de 

ISTE-C standartları ile BÖTE özel alan yeterliklerinin karşılaştırılması yer almaktadır. 
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Tablo 1. ISTE-C standartları ile BÖTE özel alan yeterliklerinin karşılaştırılması 

ISTE-C Standartları BÖTE Özel Alan Yeterlikleri 

Vizyoner Liderlik Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama ve düzenleme 

Mesleki gelişim 

Öğretme, Öğrenme, 

Değerlendirme  

Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama ve düzenleme 

Öğretme, öğrenme, program 

Gelişimi izleme ve değerlendirme 

Okul, aile, toplum ilişkileri, etik ve sosyal konular. 

Dijital Çağ Öğrenme 

Çevreleri 

Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama ve düzenleme 

Teknolojik kavram ve uygulamalar 

Mesleki Gelişim ve Program 

Değerlendirme 
Mesleki gelişim 

Dijital Vatandaşlık Okul, aile, toplum ilişkileri, etik ve sosyal konular 

İçerik Bilgisi ve Mesleki 

Büyüme 

Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama ve düzenleme 

Teknolojik kavram ve uygulamalar 

Mesleki gelişim 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ISTE-C Standartlarının yeterlik alanları ile BÖTE özel alan yeterlik 

alanları benzerlikleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırılmanın sonucu aşağıda ayrıntılı olarak 

ele alınmıştır.  ISTE-C ile BÖTE özel alan yeterliklerinin benzerliklerinin yanı sıra farklılıkları da 

konunun anlaşılması açısından çok önemli görülmektedir.  

ISTE-C’nin ilk yeterlik alanı olan Vizyoner liderlik ile BÖTE özel alan yeterliklerindeki 

karşılığı olabilecek yeterlik alanları incelendiğinde; “Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama 

ve düzenleme ve Mesleki gelişim” yeterlik alanları içerisinde yer alan performans göstergelerinin 

birçoğunun ISTE-C’nin Vizyoner Liderlik yeterlik alanında karşılığının olduğu görülmüştür. Bunları 

sıralayacak olursak, vizyoner liderlik yeterlik alanındaki okul ve sınıf içerisindeki teknolojik 

yeniliklerin öncüsü olma, tüm öğrencilerin dijital çağ eğitimini destekleme, teknoloji kullanımı için 

ortak bir vizyonun geliştirilmesi, uygulanması ve yayılmasına katkı sağlama, okul ve bölge düzeyinde 

stratejik planın oluşturulması için teknolojinin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması  ve 

değerlendirilmesine katkı sağlama performansları ile Tablo 2’de yer alan performans göstergeleri ile 

paralellik göstermektedir. 
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Tablo 2. Vizyoner liderlik yeterlik alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerinin karşılaştırılması 

ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

Vizyoner 

liderlik 

a. Öğretim sürecini ve 

ortamını tasarlama, 

planlama ve 

düzenleme 

1. Öğretimi desteklemek için donanım türlerini değerlendirir, 

seçer ve kullanır. 

2. Öğrenme-öğretme amaçlı geliştirilmiş yazılımları 

değerlendirir, seçer ve kullanır. 

3. Okul çevresindeki var olan teknolojik kaynakları 

değerlendirir. 

4. Bilişim teknolojileri alanında, okulda ve çevrede oluşan 

eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu ihtiyaçların 

karşılanması için girişimlerde bulunur. 

 b. Mesleki gelişim 1. Yeni teknolojilerin yaygınlaşmasında öncülük eder. 

 

Diğer yandan Vizyoner liderliğin diğer alt maddesi “Okul ve bölge teknoloji planı ve kuralları 

kapsamında sunulan paylaşılan vizyonun uygulanmasına destek olmak için finansman stratejileri, 

programları, işleyişleri ve politikalarını savunabilmek”, BÖTE özel alan yeterlikleri arasında 

ekonomik ve politik süreçleri içerdiği için karşılığı olmayan bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu farklılığın nedenini, yurtdışındaki okullardan farklı olarak ülkemizde devlet okullarının kendilerine 

ait herhangi bir bütçesinin olmaması, MEB tarafından okullara gönderilen bütçe ile gerekli 

harcamaların yapılması oluşturmaktadır. Ancak kısıtlı da olsa okul aile birlikleri aracılığıyla yürütülen 

etkinlikler ve bağışlar ile bazı bütçe ve finansman kaynağı oluşturulabilmesi olanaklı görülmektedir 

(Özgan ve Aydın, 2010, s.809-810). 

Koçluk standartlarının ikincisi olan öğretme, öğrenme ve değerlendirme yeterlik alanı ile BÖTE 

özel alan yeterliklerindeki karşılığı olabilecek yeterlik alanları incelendiğinde; “Öğretim sürecini ve 

ortamını tasarlama, planlama ve düzenleme, öğretme, öğrenme ve program, gelişimi izleme ve 

değerlendirme ve okul, aile, toplum ilişkileri, etik ve sosyal konular” yeterlik alanları içerisinde yer 

alan çeşitli performans göstergelerinin, ISTE-C’nin öğretme, öğrenme ve değerlendirme yeterlik 

alanını neredeyse tam olarak karşıladığı Tablo 3’te görülmektedir.  
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Tablo 3. Öğretme, öğrenme ve değerlendirme yeterlik alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerinin 

karşılaştırılması 

ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

Öğretme, 

öğrenme ve 

değerlendir

me 

a. Öğretim 

sürecini ve 

ortamını 

tasarlama, 

planlama ve 

düzenleme 

1. Bilişim teknolojilerini, öğrenmeleri desteklemek için 

öğretim programının farklı basamaklarını ve önceki 

öğrenmeleri dikkate alarak planlar. 

2. Öğrenme sürecini, diğer disiplin alanlarına katkı 

sağlayacak şekilde planlar. 

3. Bilişim teknolojilerini, öğrenmeleri desteklemek için 

öğretim programının farklı basamaklarını ve önceki 

öğrenmeleri dikkate alarak planlar. 

4. Öğrenme sürecini, diğer disiplin alanlarına katkı 

sağlayacak şekilde planlar. 

5. Öğretim sürecini, öğrenen ihtiyaçlarını, gelişim 

düzeylerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak planlar. 

6. Öğretim hedeflerine uygun teknolojik kaynakların 

seçiminde ve kullanımında meslektaşlarına rehberlik 

yapar. 

7. Öğrenenlerin öğrenme düzeylerini artıran, bireysel 

ihtiyaçlarını dikkate alan ve farklılıklarını ortaya koyan 

özel teknoloji uygulamalarını ve kaynaklarını belirler. 

8. Program ve öğrenme içeriğiyle tutarlı, öğrenenlerin 

gelişim seviyelerine ve öğrenme stillerine uygun eğitsel 

yazılımlar tasarlar ve geliştirir. 

9. Öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak aktif 

katılımlarını sağlamaya ve başarılarını arttırmaya 

yönelik, özel öğrenme ortamları oluşturur. 

 

b. Öğretme, 

öğrenme ve 

program 

1. Öğrenen öğrenmelerini artırmaya katkı sağlayacak 

verileri toplama, analiz etme, sonuçları yorumlama ve 

bulguları paylaşma için bilişim teknolojilerinden 

yararlanır. 

2. Öğrenenlerin teknolojik kaynaklardan topladıkları 

verileri bilgisayara aktararak çeşitli ürünler 

hazırlamalarına rehberlik eder. 

Öğretme, 

öğrenme ve 

değerlendir

me 

c. Gelişimi 

izleme ve 

değerlendirme 

1. Öğrenenlerin öğrenmelerini ölçmek, ilerlemelerini 

izlemek ve raporlaştırmak için bilişim teknolojilerinden 

yararlanır. 

2. Öğrencilerin bilişim teknolojilerini nasıl kullandıklarına, 

hangi düzeyde olduklarına ve neler yapabildiklerine 
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ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

ilişkin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla 

ölçme ve değerlendirme yapar. 

3. Öğrenenlerin teknoloji kullanarak geliştirdiği ürünleri 

ve geliştirme süreçlerini ölçen ölçütler geliştirir ve 

kullanır. 

4. Öğrenenlerin geliştirdikleri teknolojik ürünleri ve bu 

ürünleri hazırlama süreçlerini eleştirmeleri için bireysel 

ve akran değerlendirmelerine rehberlik eder. 

5. Değerlendirme sonuçlarına göre, ailelerle birlikte 

öğrencilere yeni öğrenme hedefleri belirlemede 

rehberlik eder. 

Öğretme, 

öğrenme ve 

değerlendir

me 

d. Okul, aile, 

toplum 

ilişkileri, etik 

ve sosyal 

konular 

1. Öğrenenleri teknolojik araçları kullanırken, gelişim 

özelliklerine uygun ve yararlı uygulamaları seçecek 

şekilde yönlendirir. 

2. Okulda ve toplumda teknolojiye eşit erişim ile ilgili 

öneri ve uygulamalar ile ilgili öneri ve uygulamalar 

geliştirir. 

3. Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline 

getirilmesinde, okulun toplumla iletişiminin 

artırılmasında ve çevrenin ekonomik, sosyal ve eğitim 

bakımlarından ihtiyaçlarının karşılamasında toplumla 

birlikte çözümler üretir. 

 

Tablo 3’te yer alan benzerliklerin yanı sıra bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Bunlar, ISTE-

C’nin öğretme, öğrenme ve değerlendirme yeterlik alanının alt maddesi olan “tüm öğrencilerin farklı 

ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik olarak öğrenci merkezli öğretim stratejileri ve değerlendirme araçları 

kullanarak gelişmiş öğrenme deneyimlerinin kazanılması için çeşitli araştırma tabanlı modellerin 

tasarımı ve uygulanması” performans göstergesi içerisinde yer alan “araştırma tabanlı modellerin 

tasarlanması ve uygulanması” kısmının BÖTE özel alan yeterlikleri arasında tam anlamıyla bir 

karşılığının olmadığı görülmüştür. Ulusal alanyazında da yer aldığı gibi ülkemizde hala sınıfların 

kalabalık olması ve gerek öğretim programının yoğunluğundan kaynaklanan sorunlar gerekse her bir 

öğrenci ile araştırma tabanlı öğretim yapılması için gereken zamanın olmaması (Türkmen ve 

Kandemir, 2011, s.22) gibi sorunlar bu durumun oluşmasının nedeni olarak düşünülmektedir. 

ISTE’nin koçluk standartlarının alt boyutlarından bir diğeri olan Dijital çağ öğrenme çevreleri 

yeterlik alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerindeki performans göstergelerinden karşılığı olabilecek 

yeterlik alanları incelendiğinde; “Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama ve düzenleme”, 
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“Teknolojik kavramlar ve uygulamalar”, “Öğretme, öğrenme ve program”, “Mesleki gelişim” yeterlik 

alanları içerisinde yer alan çeşitli performans göstergelerinin, ISTE’nin Teknoloji Koçluğu 

Standardının yeterlik alanlarından Dijital Çağ Öğrenme Çevreleri yeterlik alanını tam olarak 

karşıladığı Tablo 4’te görülmektedir. 

Tablo 4. Dijital çağ öğrenme ortamları yeterlik alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerinin 

karşılaştırılması 

ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

Dijital çağ 

öğrenme 

çevreleri 

a. Öğretim sürecini ve 

ortamını tasarlama, 

planlama ve 

düzenleme 

1. Bilişim teknolojilerini, öğrenmeleri desteklemek 

için öğretim programının farklı basamaklarını 

ve önceki öğrenmeleri dikkate alarak planlar. 

b. Teknolojik kavram 

ve uygulamalar 

1. Günlük kullanımda oluşan rutin donanım ve 

yazılım problemlerini belirler ve çözer. 

2. Dosya paylaşımı ve zaman yönetimi ile ilgili 

okul genelinde kullanılabilecek uygulamalar 

geliştirerek yönetici ve öğretmenlerin 

kullanımında rehberlik eder. 

c. Öğretme, öğrenme 

ve program 

1. Öğrenenlerin telekomünikasyon ve çevrimiçi 

araçlardan yararlanarak işbirliğine dayalı 

elektronik posta tartışma grupları, forum gibi 

problem çözme etkinliklerine katılımlarını 

sağlar. 

2. Öğrenenlere, ihtiyaç duydukları bilgiye çeşitli 

kaynaklardan ulaşmalarını, ulaştıkları bilgilerin 

geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirmelerini 

sağlar. 

3. Öğrenenlerin amacına uygun ve kalite 

standartlarına göre tasarlanmış uzaktan eğitim 

ortamlarına erişimine yardımcı olur. 

4. Çeşitli öğrenme yönetim sistemlerini etkili 

kullanır, değerlendirir ve geliştirici önerilerde 

bulunur. 
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ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

d. Mesleki gelişim 

1. Bilişim teknolojilerini meslektaşlar, uzmanlar, 

aileler ve öğretmenlerle iletişim amaçlı 

kullanabilme yeterliğinde yer alan tüm 

performans göstergeleri iletişim ve işbirliği 

amaçlı teknoloji kullanımı ve öğretmen ve 

yöneticilerin mesleki gelişimini 

amaçlamaktadır. 

2. Geniş kitleler tarafından kullanılan güncel 

uygulamaları takip eder, değerlendirir ve 

sonuçlarını paylaşır. 

 

Diğer yandan benzer yeterlik alanlarının ve performans göstergelerinin yanında biribirleri ile 

farklılaşan yönler de mevcuttur. Bunları, çevrimiçi ve karma öğrenme ortamlarının kullanımı, işbirlikli 

öğretim stratejileri, yerel ve küresel işbirliği konuları olarak sıralanabilir. Dile getirilen bu konuların, 

BÖTE özel alan yeterlikleri bağlamında tam anlamıyla karşılığının olmadığı görülmüştür. Aslında 

yoruma açık olabilecek bazı performans göstergeleri ile benzerlikler taşımakla birlikte tam olarak 

karşılamamaktadır. Bu nedenle bu farklılaşmanın ISTE’nin bulunduğu kültürel yapının farklı 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. ABD’ de faaliyet gösteren ISTE yerel ve küresel 

işbirliğini kendisine bir vizyon olarak belirlemiş bir kurumdur. Çevrimiçi ve karma öğrenme 

ortamlarının ve işbirlikli öğretim stratejilerinin yer almamasının nedeni öğretim programından 

kaynaklanan bir sorun olduğu görülmektedir. Özel alan yeterliklerinin 2008 yılında oluşturulmuş 

olması sonucunda günümüz öğretim programı karşısında güncellenmeye ihtiyaç duyulduğu 

düşünülmektedir.  

Koçluk standartlarının dördüncüsü olan mesleki gelişim ve program değerlendirme yeterlik 

alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerindeki karşılığı olabilecek yeterlik alanları incelendiğinde; 

“Mesleki gelişim” yeterlik alanı içerisinde yer alan çeşitli performans göstergelerinin ISTE-C’nin 

Mesleki gelişim ve program geliştirme yeterlik alanında yer performans göstergelerinin genel olarak 

teknoloji koçunun mesleki gelişimi üzerinde ortak bir paydada buluştukları görülmüştür. Tablo 5’te bu 

benzerlikler, performans göstergeleri şeklinde sıralanmıştır.   
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Tablo 5. Mesleki gelişim ve program değerlendirme yeterlik alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerinin 

karşılaştırılması 

ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

Mesleki gelişim 

ve Program 

değerlendirme 

a. Mesleki gelişim 

1. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan teknoloji 

tabanlı fırsatları, mesleki gereksinimleri 

açısından değerlendirir ve kullanır. 

2. Araştırma, bilgiye erişme ve bilgiyi paylaşma 

amacıyla arama motorlarını, internet portallarını 

ve veri tabanlarını kullanır. 

3. Mesleki gelişimini arttırabilmek için, diğer 

öğretmenlerle teknolojiyi kullanarak işbirliği 

yapar. 

 

Tablo 5’te sıralanan performans göstergelerinde yer almayan ve ISTE-C çerçevesinde BÖTE 

özel alan yeterliklerinde eksik olan yeterlikleri, mesleki gelişim programlarının tasarlanması, 

geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra öğrencilere bakan yönü itibariyle başarının arttırılmasındaki 

rolünün değerlendirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. ISTE-C’nin program değerlendirme kısmı olan 

yeterlikte öğretmenlere ait bir mesleki gelişim programının olması gerektiğinden söz edilmektedir. 

Ancak okullarımızda öğretmenlerin zümre toplantıları dışında öğretme-öğrenme süreçlerine katkı 

sağlayacak herhangi bir mesleki gelişim programı yer almamaktadır. Bu farklılaşmanın nedenini 

ülkemizde öğretmenlik mesleki gelişim eğitimlerinin merkezi yönetim anlayışıyla yapılması ve 

hizmetiçi eğitim kursları ile sağlanması nedeniyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de öğretmenlere 

yönelik hizmet içi eğitim hizmetleri, bağımsız daire başkanlığı statüsünde bulunan “Hizmet İçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığı” tarafından yürütülmektedir. Bakanlığın yıllık merkezî hizmet içi eğitim plânı, 

Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde tanımlanan Eğitim 

Kurulu’nun belirlediği esaslara göre, merkez ve taşra teşkilatının görüşleri alınarak Hizmet İçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığı Plânlama Kurulu tarafından hazırlanmaktadır. Bu plan, MEB merkez ve taşra 

teşkilatı, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak uygulanmaktadır (MEB, 

2006). Okul içindeki mesleki gelişim etkinliği olarak yapılan zümre toplantılarında öğretmenler arası 

ilişkilerin mesafeli ve etkileşimin az olması, yönetmelik çerçevesinde yapılan zorunlu toplantılardan 

oluşması sonucu istenilen düzeyde bir performansın elde edilememesi nedeniyle bu uygulamanın 

mesleki gelişimde yetersiz kaldığı söylenebilir (Albez ve diğerleri, 2014, s.11-12). 

Koçluk standartlarının beşincisi olan Dijital vatandaşlık yeterlik alanı ile BÖTE özel alan 

yeterliklerindeki karşılığı olabilecek yeterlik alanları incelendiğinde; “Okul, aile, toplum ilişkileri, etik 
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ve sosyal konular” yeterlik alanları içerisinde yer alan çeşitli performans göstergelerini ISTE-C’nin 

Dijital vatandaşlık yeterlik alanını neredeyse tam olarak karşıladığı Tablo 6’da görülmektedir. 

 Tablo 6. Dijital vatandaşlık yeterlik alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerinin karşılaştırılması 

ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel 

Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

Dijital 

Vatandaşlık 

a. Okul, aile, 

toplum 

ilişkileri, 

etik ve 

sosyal 

konular 

1. Bilgisayar kullanırken oluşabilecek sağlık problemleri ve bu 

problemlere karşı alınabilecek önlemler hakkında 

çevresindekileri bilgilendirir. 

2. Teknolojinin güvenli ve sorumlu kullanımda okula ve 

çevresine öncülük eder. 

3. Bilgi ve teknolojiyi kullanırken etik kurallara uymamanın 

yaratacağı sıkıntıları bilir ve bu kurallara uymaya özen 

gösterir. 

4. Teknolojiden yaralanarak ulaşılan bilgilerin kullanımında ve 

paylaşımında, kişisel hak ve özgürlüklere saygı gösteren 

davranışlar geliştirmelerini sağlar. 

5. Öğrenme-öğretme sürecinde teknolojinin uygun ve uygun 

olmayan kullanımları arasındaki farkı bilir ve bu konuda 

meslektaşlarına ve öğrenenlere örnek olur. 

6. Öğrenenlerin teknoloji kullanımında olumlu sosyal ve ahlaki 

davranışlar göstermesini sağlar. 

7. Okulda ve toplumda, teknolojiye eşit erişim ile ilgili öneri ve 

uygulamalar geliştirir. 

8. Veri ve bilginin güvenliği, telif hakkı, gizlilik ve bilişim 

suçları gibi bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili yasal 

konuların farkındadır. 

9. Teknoloji temelli kaynakların kullanımı ile ilgili yasal 

konularda öğrencilere model olur. 

10. Öğrenenlerin internet ve bilgisayar kullanırken zamanı etkin 

ve kontrollü kullanmaları amacıyla velilerle işbirliği yapar. 

11. Ağ ve internet üzerinden gelebilecek tehditlere ve 
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alınabilecek önlemlere ilişkin çevresindekileri bilgilendirir. 

12. Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde 

okulun ve kendisinin sorumluluğunun farkındadır. 

13. Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde, 

okulun toplumla iletişiminin arttırılmasında çevrenin 

ekonomik, sosyal ve eğitim bakımlarından ihtiyaçlarını 

karşılamasında toplumla birlikte uyguladığı projeleri farklı 

çevrelerle paylaşır. 

Tablo 6’da sıralanan BÖTE özel alan yeterliklerine yönelik oluşturulan tüm performans 

göstergeleri ISTE-C’nin Dijital vatandaşlık yeterlik alanında bulunan yeterlikleri tam olarak 

karşıladığı söylenebilir. Ancak, küresel bir farkındalığın ve kültürel değişikliklerin farkında olma 

konularına pek değinilmediği görülmektedir. Bu farklılık, ISTE standartlarının geliştirildiği ülke olan 

ABD’nin eğitim sisteminden ve kültürel yapısından kaynaklanmaktadır. ABD’nin eğitim sisteminin 

çokkültürlü ve küresel eğitim anlayışını göz önünde bulundurduğu bilinmektedir (Açıkalın, 2010, 

s.1227). Çokkültürlü eğitim yaklaşımı, azınlıkların vatandaşlık elde etme yolundaki adımlarıyla ortaya 

çıkmıştır (Kahn, 2008; Resnik, 2009) ve bu yaklaşım öğrencilerin kültürel farklılıklarını dikkate 

alarak, eğitimin eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesini benimsemektedir (Banks, 2009; 

Kahn, 2008). Bu gelişmelerle son on yıl içerisinde ABD’deki eğitim fakültelerinde çokkültürlülüğe 

ilişkin dersler verilmeye başlanmıştır (Ensign, 2009, s.170; Larke ve Larke, 2009, s.2). Verilen bu 

derslerin sayıları, içerikleri, zorunlu veya seçmeli olmaları üniversitelere göre değişiklik göstermekle 

beraber Amerikan Ulusal Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Kurumu’nun çokkültürlü eğitime verdiği 

önemden dolayı birçok eğitim fakültesinde bir gereklilik olarak görülmüştür (Larke ve Larke, 2009, 

s.2). Tüm bu sayılan nedenler göz önüne alındığında eğitim yaklaşımı ve kültürel farklılıklar 

konusunda BÖTE özel alan yeterlikleri ile ISTE-C arasındaki farklılaşmanın olması doğal 

karşılanmalıdır. 

Koçluk standartlarının sonuncusu İçerik bilgisi ve mesleki büyüme yeterlik alanı ile BÖTE özel 

alan yeterliklerindeki karşılığı olabilecek yeterlik alanları incelendiğinde; “Öğretim sürecini ve 

ortamını tasarlama, planlama ve düzenleme”, “Mesleki büyüme” ve “Öğretme-öğrenme ve program” 

yeterlik alanları içerisinde yer alan çeşitli performans göstergelerinin, ISTE-C’nin içerik bilgisi ve 

mesleki büyüme yeterlik alanını neredeyse tam olarak karşıladığı görülmektedir. Tablo 7’de yer alan 

tüm bu performans göstergeleri ISTE-C’nin son yeterlik alanı olan içerik bilgisi ve mesleki büyüme ile 

birçok yönden benzerlikler taşımaktadır.  
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Tablo 7. İçerik bilgisi ve mesleki büyüme yeterlik alanı ile BÖTE özel alan yeterliklerinin 

karşılaştırılması 

ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

 

a. Öğretim sürecini 

ve ortamını 

tasarlama, 

planlama ve 

düzenleme 

1. Öğretim hedeflerine uygun teknolojik kaynakların 

seçiminde ve kullanımında meslektaşlarına rehberlik 

yapar. 

2. Bütün öğrencilerin öğretmenle ve akranlarıyla 

öğrenme amaçlı etkileşimlerini sağlayan okul içi ve 

okul dışı öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlar. 

İçerik bilgisi ve 

Mesleki 

büyüme 

b. Mesleki gelişim 1. Eğitim teknolojileri ve uygulamalarında güncel 

kalabilmek için internet, mesleki organizasyonlar, 

konferanslar, dergi ve gazete gibi kaynakları takip 

eder. 

2. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan teknoloji 

tabanlı fırsatları, mesleki gereksinimleri açısından 

değerlendirir ve kullanır. 

3. Bilişim teknolojilerinin kullanımının, birey ve toplum 

açısından önemi hakkında görüş ve deneyimlerini 

çevresiyle paylaşır. 

4. Mesleki gelişimini arttırabilmek için, diğer 

öğretmenlerle teknolojiyi kullanarak işbirliği yapar. 

5. Eğitim teknolojileri ve uygulamalarında güncel 

kalabilmek için internet, mesleki organizasyonlar, 

konferanslar, dergi ve gazete gibi kaynakları takip 

eder. 

6. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan teknoloji 

tabanlı fırsatları, mesleki gereksinimleri açısından 

değerlendirir ve kullanır. 

7. Bilişim teknolojilerinin kullanımının, birey ve toplum 

açısından önemi hakkında görüş ve deneyimlerini 

çevresiyle paylaşır. 
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ISTE-C 

Standardı 

BÖTE Özel Alan 

Yeterlikleri 

Performans göstergeleri 

8. Mesleki gelişimini arttırabilmek için, diğer 

öğretmenlerle teknolojiyi kullanarak işbirliği yapar. 

9. Öğrenenlerin, bilişim teknolojilerindeki değişimleri 

ve bu değişimlerin toplumdaki etkilerini 

kavramalarını sağlar. 

 

c. Öğretme, 

öğrenme ve 

program 

1. Öğrenenlerin projelerine yönelik öğretim 

etkinliklerinin etkililiğini artırmak amacıyla çoklu 

ortam ve iletişim araçlarını kullanır. 

Tablo 7’de yer alan performans göstergeleri genel olarak ilgili yeterlik alanına yönelik olsa da 

yeterlik alanından farklılaştığı boyutlar da bulunmaktadır. Bu farklılaşan yönlere bakılacak olursa, 

liderlik ve örgütsel değişim, yetişkin öğrenmesi, ISTE’nin diğer standartlarının tam olarak yürütülmesi 

ve son olarak proje yönetimi konuları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun oluşmasında BÖTE 

özel alan yeterlikleri içerisindeki öğretim programı bölümü ders programına yönelik oluşturulmuş 

performans göstergelerini içermektedir. Ancak ISTE-C içerisinde belirtilen içerik bilgisi ve mesleki 

büyüme yeterlik alanında teknoloji koçluğu sırasında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin 

planlanan ve uygulanan programdan söz edilmektedir.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de bilişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştiren BÖTE bölümlerinde öğrenim gören 

öğretmen adayları ile teknoloji koçluğuna ilişkin standartları belirlemeye yönelik yeterli çalışmanın 

bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışmada teknoloji koçluğu yeterlik alanları ile bilişim teknolojileri 

öğretmenleri özel alan yeterliklerinin benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuş, genel anlamda 

birbirlerine fazlaca benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda daha güncel ve teknoloji 

koçu olarak çalışabilecek bireylerin yetiştirilmesi ve yeterliklerin kazandırılmasında aşağıdaki öneriler 

sunulmuştur: 

 Teknoloji koçluğu bağlamında düşünüldüğünde BÖTE Özel alan yeterliklerine 

teknoloji entegrasyonuna yönelik göstergeler tanımlanmalıdır. 

 Teknoloji koçluğu bağlamında düşünüldüğünde BÖTE Özel alan yeterliklerine 

Vizyoner liderlik göstergeleri oluşturulmalıdır.  

 Okul ve sınıf düzeyinde stratejik teknoloji planlamasına ilişkin öğretmenin de yer 

alması ve paylaşılan vizyon bağlamında görüşleri alınmalıdır.  
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 Teknoloji koçluğu bağlamında düşünüldüğünde okullarda, teknoloji entegrasyonuna 

ve teknoloji planlarına yönelik standartların oluşturulması düşünülmelidir. 

 Okullarda, teknolojinin planlanmasına yönelik stratejik planların oluşturulması için 

Teknoloji koçu gerekliliği kabul edilmelidir. 

 Öğretme- öğrenme ortamlarının yapılandırılmasında öğretmenlere yardımcı olan 

teknoloji koçluğu standartlarını sağlayan bir personel görevlendirilmelidir. 

 Son olarak BÖTE Alan yeterliklerinin ve Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev 

(Kadro) tanımlarının değiştirilmesi öngörülmektedir. 
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ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI IŞIĞINDA GÖÇMEN 

KAÇAKÇILIĞI SUÇU 

Candide ŞENTÜRK 

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi/İZMİR 

ÖZET 

Göç insanlık tarihi boyunca var olmuş olan bir olgudur ve göçe ilişkin istatistiki veriler esas 

alındığında 20. yüzyıl göç çağı olarak nitelendirilmiştir. Türkiye, yakın bir zamana kadar, uluslararası 

göç trafiğinde yalnızca kaynak ülke ya da transit ülke olarak değerlendirilmekteydi. Günümüzde ise  

Türkiye'nin hem kaynak, hem hedef hem de transit ülke olduğu kabul edilmektedir.  Hızla artmaya 

devam eden göç olgusunun devletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına olan olumsuz etkileri, 

göçün uluslararası toplumları ilgilendiren yapısı tüm devletleri yasa dışı göçle mücadeleye yönelik bir 

işbirliğine ve kendi mevzuatlarında etkin düzenlemelere yöneltmiştir. Nedenler pek tabii sadece 

bundan ibaret değildir. Suçun mağduru olarak kabul edilmeleri gereken göçmenlerin yasa dışı göç 

olgusunda karşılaştıkları ve tabi tutuldukları insanlık dışı muamelelerde kuşkusuz düzenlemelere esas 

önemli bir etkendir. 

Göç akımlarını Türkiye'ye yönlendiren pek çok temel neden vardır. Öncelikle, komşu ülkelerde 

yaşanan siyasi çalkantılar sebebiyle, buralarda yaşayan insanların daha iyi yaşam şartları, güvenlik ve 

koruma arayışlarıdır. Günümüzün önemli sorunlarından biri olan yasadışı göç, çoğunlukla 

ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar, kuraklık, sel, deprem gibi doğa olayları, siyasi istikrarsızlıklar, iç 

karışıklıklar ve savaş nedenleriyle ortaya çıkıp artmaktadır. Yasadışı göç nedeniyle uluslararası toplum 

düzeni ve ülkelerin sosyal yapıları ile sınır güvenlikleri tehdit edilmektedir. Bu bağlamda uluslararası 

sözleşme ve protokollerle bu problemin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bunların en önemlileri 

Türkiye'nin de imzalamış olduğu "Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Tarihli Cenevre 

Sözleşmesi" ve "Bu Sözleşmeye Ek 1967 Tarihli Protokol'ü" ile "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı 

BM Sözleşmesine Ek, Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol" dür. 

Göçmen kaçakçılığının ülkemizde önlenmesi amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79. 

maddesinde "Göçmen Kaçakçılığı Suçu" düzenlenmiştir. Kanunun "Özel Hükümler" başlıklı İkinci 

Kitabının, "Uluslararası Suçlar" başlıklı Birinci Kısmında düzenlenmiştir. Göçmen kaçakçılığı, 

doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin 

vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgâh sahibi olmadığı bir devlete yasadışı girişinin temini 

anlamına gelir. Seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenen göçmen kaçakçılığı, doğrudan doğruya 

veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla işlenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç Politikaları, Göçmen, Mülteci, Yabancı, Göçmen Kaçakçılığı, 

İnsan Ticareti. 
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THE CRIME OF SMUGGLING OF MIGRANT IN THE LIGHT OF 

INTERNATIONAL MIGRATION POLICIES 

ABSTRACT 

People have migrated for centuries; the statistics regarding migration indicate that the 20th 

century is the century of migration. Until very recently, Turkey had been recognized as a "sending" 

country in terms of international migration flows. However today, it became both a "receiving" and a 

"transit" country. It has impacted negatively on the economic, social and cultural structures of the host 

countries and forced them to collaboration against illegal migration and revise their legislations. This 

is not the only reason. Victims of illegal human trafficking have been subjected to inhuman treatment 

due to the illegality of smuggling, and this has been an important factor in the attempts to reinforce 

and revise legislations. 

There are multitudinous particular forces, which seem to be shaping current flows into Turkey. 

First, the recent political turmoil and clashes occurring in neighboring areas have pushed migrants into 

the country with hope of a better life, security and protection from persecution Illegal immigration that 

is important issue in nowadays has showed up and increased due to mostly economic problems, 

drought, flood, earthquake, political instability, domestic conflicts and war in given countries. 

International social order, national social structures and border security are under threat by the reason 

of illegal immigration. In this context, this problem is tried to be solved through different international 

agreements and protocols. Most important agreements which is signed by Turkey among these are 

"1951 Convention Relating to the Status of Refugee", "1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees" and "Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime". The migrant smuggling crime is 

enacted in Article 79 of 5237 nu Turkish Criminal Code in order to prevent migrant smuggling within 

the Turkey. This crime is located at first chapter that is titled International Crimes of the Code's second 

section that is called Special Provisions. The smuggling of migrants, shall mean the procurement, in 

order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a 

person into a state of which the person is not a national or a permanent resident. The migrant 

smuggling that is laid down as alternative acted crime can be acted in order to afford advantages 

directly or indirectly.  

Keywords: International Migration Policies, Immigrant, Refugee, Alien, Migrant smuggling, Human 

Trafficking 
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1. TANIM-KAVRAM 

1.1. Göç-Göçmen 

Göç, Dünyamızın özellikle 20. yy boyunca deneyimlediği ve hâlihazırda bazı bölgeler arası 

devam eden bir olgudur. Bu olgunun Ulusal metinlerdeki düzenlemelere baktığımızda farklı şekillerde 

tanımlandığını görmekteyiz. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Tanımlar 

başlıklı 3’üncü maddesinde uluslararası düzenlemelere paralel bir şekilde tanımlandığını 

görmekteyiz135. Buna göre göç, “yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve 

Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, 

Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve 

uluslararası korumayı” ifade etmektedir. Göçün farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bireyin yerleşmek 

niyetiyle yabancı bir ülkeye gitmesi, terk edilen ülke bakımından dışa göç; yerleşmek niyetiyle gidilen 

ülke bakımından ise içe göç söz konusudur136. Bireyin terk ettiği ülkeden yerleşmek niyetiyle hareket 

ettiği ülkeye varıncaya kadar geçiş yaptığı ülkelerdeki hareketi ise transit göç olarak adlandırılır137. 

Göçmen ifadesi, ülkede bulunan tüm yabancıları kapsayan genel bir kavram olsa da Türk 

hukukunda farklı bir anlam ihtiva etmektedir. Göçmen, çeşitli sebeplerle (ekonomik, siyasî, dini vb.) 

bağlı olduğu ülkeyi terk ederek, yerleşmek amacı ile başka bir ülkeye giden kişilerdir138. Bu bağlamda, 

göçmenlik olgusunun iki temel unsuru bulunmaktadır: Birincisi yerleşmek niyeti, ikincisi kişinin kendi 

rızasıyla göç etmesidir. Buna karşın öğretide, 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında yeri değiştirilen 

Türk vatandaşlarının da göçmen statüsünün söz konusu olabileceği, böylelikle yukarıda sayılan 

koşullara ek olarak, bu Kanun özelinde, üçüncü unsur olarak Türk soyundan olmak kabul 

edilmektedir139. 

1.2. Göçmen Kavramının Benzer Kavramlardan Farkı  

Uygulamada göçmen kavramı en çok sığınmacı ve mülteci kavramları ile karıştırılmaktadır. 

“Sığınma, Devletlerin kendi topraklarında ya da başka bir yerde kendi organlarının kontrolü altında 

sığınma arayan kişiyi korumasıdır”140. Öğretide sığınma kavramı, hukukî sığınma ve fiilî sığınma 

olarak ikiye ayrılmaktadır: Hukukî sığınmada menşe ülke sığınılan ülkeden sığınmacının dönmesini 

ister, sığınma ülkesi ise bunu reddeder; fiilî sığınmada ise ihtilaflı olmayan durumlarda meydana gelen 

sığınmadır141. Mülteci ise, ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir gruba mensubiyeti ya da siyasi düşüncesi 

sebebiyle zulme uğrayacağından haklı nedenlerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

                                                           
135

 Yabancılar ve Uluslararası Kanun ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Ekşi Nuray, Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Hukuku, Beta, İstanbul 2016, s.39-67. 
136

 Çiçekli Bülent, 6458 Sayılı Kanunla Güncellenmiş Yabancılar ve Mülteciler Hukuku, Seçkin, Ankara 2016, 
s.201. 
137

 Doğan Vahit, Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara 2008, s.184 vd. 
138

 Özkan Işıl, Göç-İltica ve Sığınma Hukuku, Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin, Ankara 2018, s.130. 
139

 Ekşi, s.60. 
140 Institute of International Law, Annuire 1950, p.167, art.1. 
141

 Özkan, s.126-127. 
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istemeyen ya da tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden ikamet ettiği ülke dışında 

bulunuyorsa, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi olarak 

tanımlanmaktadır142. 

2. GÖÇ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI VE ULUSLARARASI GÖÇ 

POLİTİKALARI 

2.1. Uluslararası Kaynaklar 

Uluslararası hukukun bağlayıcı kaynakları Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38/1 

maddesinde sayılmıştır. Buna göre, uluslararası andlaşmalar, uluslararası teamül hukuku kuralları ve 

hukukun genel ilkeleri bağlayıcı kaynaklardır ve bu kaynaklar arasında hiyerarşi bulunmamaktadır. 

Uluslararası kaynakların en önemlileri Türkiye'nin de imzalamış olduğu "Mültecilerin Hukuki 

Durumuna İlişkin 1951 Tarihli Cenevre Sözleşmesi" ve "Bu Sözleşmeye Ek 1967 Tarihli Protokol'ü" 

ile "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek, Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen 

Kaçakçılığına Karşı Protokol" dür. 

2.2. Uluslararası Göç Politikaları 

Uluslararası göç politikalar, genel olarak devletlerin sosyo-ekonomik, toplumsal, siyasal ve 

kültürel varlıklarının devamlılığı için aldıkları önlemler doğrultusunda ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre, ortak Pazar ülkeleri, 20. yy’ın ilk çeyreğinde bir göç 

bölgesi haline gelmiştir. Merkez uluslar, kendi iş gücü kaynaklarını daha iyi bir seviyeye taşırken, 

çevre uluslara olarak adlandırılan uluslar hammadde sağlamak ve merkez uluslara pazar sağlamakla 

yetinmişlerdir143. 

Devletler, göçmenlerin kontrol altında tutulması, kendilerini koruyabilmeleri ve üretime 

geçebilmeleri için çok çeşitli önlemler almakta ve bu doğrultuda politika üretmektedirler144. 

Devletlerin menfaatleri doğrultusunda kimi zaman göçmenleri cesaretlendirdikleri kimi zaman da 

göçü engellemeye çalıştıkları gözlenmektedir. 2011 yılından bu yana Suriyeliler, çatışmadan 

kurtulmak için komşu ülkeleri olan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’a göç etmeye başladılar. Bu 

ülkeler arasında Türkiye, en çok göçmeni kabul eden ülkedir. Suriyeliler tarafından hedef ülke 

konumunda görülen ülkemiz pek çok göçmen tarafından transit ülke olarak da görülmektedir. Türkiye, 

transit ülke olarak da oldukça önemli bir konuma sahiptir. Coğrafî konumu itibariyle gelişmemiş Asya 

ve Afrika ülkelerinden gelişmiş AB ülkelerine yasa dışı yollardan gitmek isteyen göçmenler ülkemizi 

transit ülke olarak kullanma çabasındadırlar. Bu itibarla Türkiye’de ikamet eden Suriyeli mültecilerin 

küçük bir kısmı Avrupa’ya ulaşmaya çalışmaktadırlar.  

                                                           
142 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, 1967 tarihli Protokolü m.I A/2. 
143 Özkan, s.135; Abadan Unat Nermin, Bitmeyen Göç (Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa), İstanbul 2006, 
s.52 vd. 
144 Şimşek Doğuş/İçduygu Ahmet, “Giriş: Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik”, Toplum ve Bilim Dergisi, 
S.140, 2017, s.6-11. 
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Uluslararası Göç Organizasyonu’nun (IOM) son verilerine göre son yıllarda yaklaşık bir buçuk-

iki milyon göçmen ve mülteci Avrupa’ya ulaşmış ve on binden fazla göçmen ve mülteci de Avrupa’ya 

ulaşırken hayatını kaybetmiş bulunmaktadır145. Son yıllarda özellikle Türkiye’den Avrupa’ya doğru 

gerçekleşen göç hareketi sebebiyle ülkelerin uluslararası göç politikalarını gözden geçirmeleri 

gerekmiştir. Göçmenlerin Türkiye’den Avrupa’ya gitmek istemeleri özellikle Türkiye’nin göç 

politikası kapsamında değerlendirilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. 

3. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU 

Göçmen kaçakçılığı suçu, Türkiye tarafından onaylanan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine 

Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol hükümlerinin gereğini yerine 

getirmek üzere 2002 yılında TCK’a eklenmiştir. 

Söz konusu suçla ilgili öğretide yapılan en önemli tartışmalardan biri, suçun uluslararası suç 

vasfında olup olmadığına ilişkindir146. Bir eylemin uluslararası suç vasfında olması için birtakım 

kriterleri barındırması gerekmektedir147. Göçmen kaçakçılığı, uluslararası örf ve adet hukuku 

sonucunda suç olarak kabul edilmemiş olduğu gibi diğer uluslararası suçlar olan soykırım, insanlığa 

karşı suç, savaş suçları kadar büyük zararlar da vermemektedir148. Öğretide, sayılan sebeplerden ötürü 

göçmen kaçakçılığının uluslararası suç olarak kabul görmediğini söyleyebiliriz149. 

Göçmen kaçakçılığı suçunu düzenleyen TCK m. 79’a göre “(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; 

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan, 

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan, 

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek 

cümle: 22/07/2010-6008 S.K/6. md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi 

cezaya hükmolunur. 

(2) (Ek fıkra: 22/07/2010-6008 S.K/6. md.) Suçun, mağdurların; 

                                                           
145

 Şimşek/İçduygu, s.7. 
146

 Uluslararası nitelik arz eden suçlarla korunan hukuki değer, uluslararası toplumun genel menfaatleri ve 
uluslararası düzendir. Bu değerlerin ihlal edildiği fiilleri kovuşturma görevi de ulusal mahkemelerle görev 
paylaşımı içinde Uluslararası Ceza Divanı’ndadır. Detaylı bilgi için bkz. Özbek Veli Özer/Doğan Koray/ 
Bacaksız Pınar/Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 12. Baskı, Seçkin, Ankara 2018, s.54 vd.; Tezcan 
Durmuş/Erdem Mustafa Ruhan/Önok Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2018, 
s.88. 
147

 Uluslararası örf ve adet hukuku ya da devlet uygulamaları sonucunda suç olarak kabul edilmiş olma; 
andlaşma ya da uluslararası sözleşme ile suç olarak kabul edilmiş olma; temel adalet ilkesini çiğneme ve 
uluslararası topluma büyük zararlar vermiş olma. Detaylı bilgi için bkz. Önok Rıfat Murat, Tarihi 
Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Ankara 2003, s.149 vd. 
148 Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.55. 
149

 Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.55; Tezcan/Erdem/Önok, s.88. 
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a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, 

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, 

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranında 

artırılır 

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara 

özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” 

3.1. Suçla Korunan Hukukî Değer 

Bu suç ile korunmak istenen hukukî değer karma nitelik arz eder150. Mağdur konumunda olan 

göçmenlerin malvarlığı ve vücut bütünlüklerinin korunmak istenen öncelikli hukuksal yararlar 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Maddî menfaat elde etmek üzere, suç örgütleri aracılığıyla, 

göçmenler yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve malvarlığı bakımından geri dönüşü mümkün 

olmayan zararlara uğrayabilmektedirler151. Bu nedenle mağdurların insan onuruyla bağdaşmayan bir 

muameleye tabi olmama hakları da korunmak istenen hukukî değerler arasındadır152. Korunmak 

istenen diğer bir hukukî değer ise kamu ekonomisidir. Göçmenler ülkede ucuz iş gücüne ve bu nedenle 

göç alan ülkenin vatandaşları için iş kaybına yol açmakta; bunun sonucunda meydana gelen işsizlikle 

mücadele etmek zorunda kalan devlet, bundan oldukça olumsuz etkilenmektedir. Yine, kaçak çalışan 

göçmenler vergi kaybına yol açmak suretiyle kamu ekonomisini çok olumsuz yönde etkilemektedir153. 

Kamu düzeni ve kamu güvenliği de korunmaktadır154. Son olarak, her uluslararası suçta olduğu gibi, 

uluslararası toplum da bir bütün olarak korunmaktadır155. 

3.2. Suçun Hukukî Konusu 

Suçun konusu, icra hareketlerinin üzerinde gerçekleştiği kişi ya da şeydir. Maddenin başlığı esas 

alınacak olursa, bu suçun konusu göçmenlerdir. Suçun bir diğer konusu ise göçmenlerin malvarlığı 

                                                           
150Artuk Mehmet Emin/Gökcen Ahmet, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2017, s. 81; 

Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.56; Tezcan/Erdem/Önok, s.89-90; Soyaslan Doğan, Ceza Hukuku Özel 

Hükümler, Ankara 2016, s. 109. 
151Tezcan/Erdem/Önok,s.89; Arslan, Çetin, “Göçmen Kaçakçılığı Suçları”, AÜHFD, Cilt: 52, Sayı 1, 2003, s. 

117-118; Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.56-57; Doğan Koray, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Ankara 2008, s. 92 

vd. 

152Doğan, s. 93 vd. 
153

 Tezcan/Erdem/Önok,s.89. 

154 Tezcan/Erdem/Önok,s.89.         
155 Tezcan/Erdem/Önok,s.89-90; Doğan,s. 95-96. 
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değerleridir156. Bu malvarlığı değerleri taşınır, taşınmaz bir mal olabileceği gibi, alacak ve borçlardan 

doğan varlık da olabilir157. 

3.3. Fail-Mağdur 

TCK bakımından, bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Aslında bu suç çok failli bir suçtur. 

Suç özgü bir suç olmayıp herkes tarafından işlenebilen bir suçtur158. Failin kamu görevlisi olması 

durumunda ceza arttırılır. TCK m. 266 gereği, failin bir kamu görevlisi olması ve kamu görevine ait 

araç ve gereçleri suçta kullanması durumunda verilecek ceza artırılır159. 

Suçun mağduru, göçmen olarak nitelendirilen kimselerdir160. Kanun koyucu bu yolla, bu suç tipi 

bakımından ülkeye yasa dışı yollardan sokulan ülke dışına çıkarılan veya ülkede kalmasına imkân 

sağlanan göçmenleri mağdur olarak kabul etmiştir. 

3.4. Fiil 

Göçmen kaçakçılığı suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu sebeple söz konusu hareketlerden 

herhangi birinin işlenmesi, suçun oluşumu için yeterlidir161: a) yasal olmayan yollardan bir 

yabancıyı ülkeye sokmak; b) yasal olmayan yollardan yabancının ülkede kalmasına imkân 

sağlamak; c) yasal olmayan yollardan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına 

imkân sağlamak, şeklinde işlenebilir. 

Bu davranışlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanır. Bunun sonucu olarak,  

yasadışı yollarla ülkeye sokulan göçmenlerin ayrıca ülkede oturmalarına da olanak sağlanmış ise, tek 

bir göçmen kaçakçılığı suçundan söz edilir162. Birden fazla seçimlik hareketin yapılması durumunda 

da oluşan suç tektir. Fiillerin işleniş biçimi önemli olmadığından, serbest hareketli bir suçtur163. Suçun 

tamamlanması için zararın meydana gelmesi şart olmadığından, göçmen kaçakçılığı suçu bir soyut 

tehlike suçudur164. 

Bu suç icrai hareketle işlenebilen bir suçtur165. Teorik olarak, ihmali hareketin cezalandırılabilirliğini 

öngören genel bir hüküm bulunmadığı ve yalnızca belirli suç tiplerinde bu durum düzenlendiğine göre, 

ihmali davranışla da işlenebileceği öngörülmemiş olan suçlar bakımından, ancak icrai hareketle suç 

tipinin oluşabileceği sonucuna varmak gerekir.  

                                                           
156 Tezcan/Erdem/Önok,s.90; Doğan, s. 96. Aksi yönde bkz. Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.59. 

157 Tezcan/Erdem/Önok,s.90; Doğan, s. 96. 
158 Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.59; Doğan, s. 100. 
159 Tezcan/Erdem/Önok,s.91. 
160

 Tezcan/Erdem/Önok,s.91; Aksi yönde Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.60. 
161 Tezcan/Erdem/Önok,s.91; Doğan, s. 112; Artuk/Gökcen, s. 81; Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.61; 
Soyaslan, s. 110. 
162 Doğan, s. 112 vd. 
163 Tezcan/Erdem/Önok,s.92 vd.; Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.62; Soyaslan, s. 110. 
164   Tezcan/Erdem/Önok,s.92; Doğan, s. 128; Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.61 vd. 
165   Tezcan/Erdem/Önok,s.93; Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.61; Soyaslan, s. 110. 
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Yukarıda belirtildiği üzere, bu suçun maddi unsuru; 

 Yasal olmayan yollarla bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkân sağlamak veya 

 Yasal olmayan yollarla Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına olanak sağlamaktır. 

3.5. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Göçmen Kaçakçılığı suçunda “yasal olmayan yollardan” vurgusu nedeniyle, “hukuka özel 

aykırılık” durumu söz konusudur166. Somut olayda hâkimin failin kastı dışında bu hukuka aykırılık 

bilinci ile hareket edip etmediğini de ayrıca incelemesi gerekmektedir167. Özellikle, mağdurun rızası 

(TCK m. 26), bu suç tipinde failin eylemini hukuka uygun hale getirmez168. Mağdurun rızasının 

bulunması zaten suçun unsurudur169. Bu suç tipinde, kanunda suç olarak öngörülen davranışın 

gerçekleştirilmesine mağdurun rızası vardır ve bu durum söz konusu fiili hukuka uygun hale getirmez. 

Burada mağdurun rızasının hile ve aldatma sonucu elde edilmiş olmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Mağdurun kendi özgür iradesi ile rıza göstermesi durumunda da söz konusu eylem suç oluşturur. Eğer 

mağdurun rızası, failin hileli davranışları sonucu elde edilmişse, artık göçmen kaçakçılığı değil, 

duruma göre dolandırıcılık suçu (TCK m. 157) oluşacaktır170. 

3.6. Manevi Unsur 

Suçun manevi unsuru, fiilin “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî bir yarar elde etmek 

maksadıyla” işlenmesidir. Bu nedenle bu suç tipi yalnızca belirtilen özel kastla (maddi yarar elde 

etmek) işlenebilir171. Bu sebeple söz konusu suçun olası kastla işlenebilmesi mümkün değildir. 

3.7. Yaptırım 

Suçun basit halinin cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para 

cezasıdır. Suçun, mağdurların; a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, b) Onur kırıcı bir 

muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 

Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. 

Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

4. SONUÇ 

Avrupa’da hızlanan endüstrileşme hamlelerinin çevre ülkelerin artan iş gücü yardımı ile geliştiği kabul 

edilmektedir. Ortak Pazar ülkeleri göç hareketlerinin hedef ülkesi haline gelmiştir. Merkez uluslar, 

                                                           
166

 Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.73 
167 Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.73;  
168 Tezcan/Erdem/Önok,s.102 vd. 
169  Doğan, s. 131. 
170 Tezcan/Erdem/Önok,s.103. 
171

 Tezcan/Erdem/Önok,s.100; Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.104. 
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çevre ulusların ekonomik, siyasi, sosyal sebeplerle zor durumda olan vatandaşlarını çeken ilgi odakları 

olarak hayatımızda yerlerini almış bulunmaktadırlar. Kimi zaman ucuz iş gücüne ihtiyaç olduğundan 

bahisle göç hareketleri desteklenmekte, kimi zamansa tabiri caiz ise kapılar sıkı sıkı kapatılmaktadır. 

Söz konusu ülkelerin vatandaşları ise merkez ulusların ülkelerine gitmek için çoğu zaman örgütlerin 

eline düşmekte, maddi ve manevi bağlamda sömürülmektedirler. İşte tam olarak bu noktada 

uluslararası göç politikaları devreye girmektedir. 

Ülkelerindeki durum nedeniyle göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin ya da örgütlerin 

zorladığı/öngördüğü yollardan Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenlerin durumları, devletlerin sınır 

korumaya yönelik politikalar yerine insan odaklı politikalar üretmesi gerektiğini gösteriyor. Yasa dışı 

göçmen krizinin çözüme kavuşturulması, göçe kaynaklık eden ülkelerdeki mevcut durumun 

değişmesine bağlıdır. Bu ülkelerde yaşayan insanların içinde bulundukları zor durum neticesinde göç 

etmek zorunda kalmaları AB’ye yönelik göçmen kaçakçılığı yoluyla gerçekleşen göç hareketliliğinin 

devam etmesine neden olacaktır. Göç hareketine yönelik önleyici politikalar yerine kalıcı çözümlerin 

ortaya konması gerekmektedir. 
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AİLEYE YÖNELİK SOSYO- EKONOMİK KAMU POLİTİKALARI 

Tülin CANBAY, MCBÜ 

Gülşen SARI GERŞİL, MCBÜ 

ÖZET 

Aile toplumun temelini oluşturan ve ekonomik ve sosyal değişimlerden en çok etkilenen 

kurumdur. Özellikle refah devleti kriziyle birlikte aile bir sosyal politika birimi olarak kabul görmeye 

başlamış ve devlet tarafından yürütülen kamu politikalarında aile yaşamını daha iyi hale getirmeyi ve 

ailenin refahını arttırmayı amaçlayan sosyo-ekonomik politikalar (gelir dağılımı, sosyal güvenlik, 

sosyal yardım ve bireysel sosyal hizmetler, konut, eğitim, sağlık) alanında koruyucu ve iyileştirici 

programlar ağırlık kazanmaya başlamıştır.  

Toplumsal gelişim ve değişime bağlı olarak aileye yönelik politikalar ve görüşler değişse de, 

aile politikası sosyal politikanın önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada sosyal devlet anlayışı kapsamında 

aileye yönelik sosyo-ekonomik kamu politikaları ve yaşanan değişimler ele alınacak, daha sonra 

Türkiye özelinde bu politikalar incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Sosyo-ekonomik Kamu Politikaları. 

SOCIO-ECONOMIC PUBLIC POLICIES FAMILY ORIENTED 

ABSTRACT 

The family is the institution that forms the basis of society and is most affected by the economic 

and social changes. Especially with the crisis of welfare state, the family started to be accepted as a 

unit of social policy and state governed public policies In the field of socio-economic policies (income 

distribution, social security, social assistance and individual social services, housing, education, 

health) which aims to improve family life and increase the welfare of the family, preventive and 

curative programs have started to gain importance. 

Family policies are an important part of social policy, although policies and opinions towards 

the family vary depending on social development and change. In this study, the social state context 

socio-economic of public policy family oriented concept and the changes will be discussed there, then 

Turkey will be examined this policy in particular. 

Keywords: Family, Socio-economic Public Policies. 

GİRİŞ 

Aile,  “Toplumun en küçük yapı taşı” olarak klişeleşen bir tanıma sahip olsa da tarihsel süreç 

içerisinde aileden beklentiler, aileye yüklenen fonksiyonlardaki değişim ve değişen toplumsal yapının 



786 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

da etkisiyle ailenin tanımı günümüz modern toplumlarında farklı bir kimliğe bürünmeye başlamıştır. 

Bu açıdan aile, “birbirlerine doğrudan akrabalık bağıyla bağlı olan, erişkin üyelerin çocuklara bakma 

sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğu” (Giddens, 2000,173) olarak tanımlanabildiği gibi 

“karıkoca-çocuklardan veya sadece karı-kocadan kurulu az veya çok devamlılık gösteren bir birliktir” 

(Nimkoff,1965) şeklinde geniş aileden çekirdek aileye doğru yönelen tanımlamalar yapılabilir. 

Ailenin yapısı, fonksiyonları, rolü ve değerleri sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimler bir 

taraftan sosyal, siyasal ve ekonomik yapıdan etkilenerek şekillenirken diğer taraftan ailedeki değişim 

sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı da değiştirmekte ve yeniden şekillendirmektedir. Dolayısıyla aile 

durağan bir yapı ve kavram olmayıp, dinamik bir olgudur. 

Ailedeki değişim ve bu değişimin ortaya çıkardığı sorunlar tarihsel süreç içerisinde farklılaştığı 

gibi, toplumdan topluma da farklılık göstermektedir. Sanayi devrimiyle birlikte 

“aile yapısı ve büyüklüğü değişime uğramış ve geniş aile yapısından çekirdek aileye doğru bir 

dönüşüm yaşanmıştır. 21. Yüzyılda ise çekirdek ailenin de giderek küçüldüğü ve eşcinsel evlilikler 

gibi alternatif aile formlarına yerini bıraktığı ileri sürülmektedir. Özellikle yüksek gelirli ülkelerde 

doğurganlık azalırken,  boşanma oranları artmaktadır. Bireylerin evlilik bağı olmadan birlikte 

yaşaması anlamına gelen kohabitasyona başvurmadaki patlama da ailedeki değişimler bağlamında 

sıklıkla dile getirilmektedir. Ailedeki önemli değişimlerden birisi de tek ebeveynli ailelerin (özellikle 

yalnız annelerin) sayısındaki hızlı artıştır” (Çakı,2016, 277).  Zaman içinde aile kurumunun hem 

yapısı hem de fonksiyonlarının yanında kadın ve erkeğe ait, geleneksel rol kalıplarında da değişimler 

meydana gelmiş, geleneksel geniş aile yapısı, çekirdek aileye doğru evrilirken, aile içi yardımlaşma ve 

dayanışma kültürü bireysel çıkarların ön planda tutulduğu bir aile kültürüne yerini bırakmıştır.  

Ailenin yapısı ve fonksiyonlarını değişime uğratan birçok faktör bulunmaktadır.  Ekonomik, 

demografik, sosyolojik, kültürel ve hatta günümüzde teknolojik faktörler bu değişimin ana 

belirleyicileri durumundadır. Kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi, iş hayatında daha fazla yer 

almaları, nüfus büyüklüğü ve kompozisyonu, şehirleşme, tüketim kültüründeki değişimler v.b. birçok 

alt belirleyenle değişim gerçekleşmektedir. Ailedeki bu değişim, aile içi bağların zayıflaması, bireysel 

çıkarların aile dayanışmasının önüne geçmesi, aile içi şiddet boşanmaların artması gibi sosyal 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Ancak sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı bir aile kurumunun 

varlığına bağlıdır.  Toplumu oluşturan bu temel kurum ne kadar sağlam ve güçlü olursa, toplumda 

yetişecek nesiller de o derecede sağlıklı olacak ve toplumsal huzur ve güven sağlanabilecektir. 

1. YÖNTEM 

Ailenin toplumsal açıdan taşıdığı önem ve aile yapısı ve fonksiyonlarında meydana gelen 

değişimlerin ortaya çıkardığı sorunlar devletleri bu konuda kamu politikaları üretmeye ve uygulamaya 

zorlamıştır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde aileye yönelik uygulanan politikalar kamu politikaları 

kapsamında sosyal politikanın önemli bir parçasıdır. “Ancak aile politikası sosyal politikadan farklı 
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olarak, özellikle aile yaşamına etki etmeyi amaçlayan, devlet tarafından geliştirilmiş prensipler ve 

planlı süreçlerdir. Teknik olarak her devletin sosyal politikaları (gelir dağılımının düzenlenmesi, 

konut, eğitim, sağlık v.b.) aileyi etkiler. Ancak aile politikası dediğimizde genel olarak yukarıda 

sayılan konulardan daha çok doğum hızı, aile büyüklüğü, çalışan ebeveynler için çocukların ve 

yaşlıların bakımına ilişkin hizmetler, koruyucu aile programları gibi konulara odaklanmış olan 

politikalar akla gelmektedir” (İçağasıoğlu Çoban ve Özbesler, 2009, 33).  

Bu çalışmada öncelikle nitel araştırma yöntemi çerçevesinde, alan yazım taraması yapılarak, 

kamu politikası ve aile politikası kavramları teorik çerçevede ele alınacak, Ardından, Türkiye özelinde 

aileye yönelik kamu politikaları;  güçlendirici aile politikaları dikkate alınarak, doğum ve nüfus 

politikaları, izin politikaları, çocuk ve yaşlıların bakımı ve nakit desteği politikaları kapsamında 

incelenecektir. 

2. BULGULAR 

Bu kısımda kamu politikalarının kavramsal tanımı yapıldıktan sonra, kamu tarafından 

uygulanan aile politikalarının çerçevesi çizilerek, özellikle sosyal refah devleti ekseninde kamu aile 

politikalarının tarihsel ve yapısal gelişimi ortaya konulacaktır.  

2.1. Kamu Politikalarının Bir Yansıması Olaral Aile Politikası  

Türkçede politika olarak basitçe isimlendirilen kavram İngilizcede “politics” ve “policy” olmak 

üzere iki boyutta kavramlaşmaktadır. Politics kavramı yönetim sisteminin bir parçası olarak, yönetme 

sanatı olarak anlam kazanırken, policy ise belirli hedeflere ulaşmayı amaçlayan genel bir plan 

anlamına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında bireylerin, şirketlerin, organizasyonların ve hükümetlerin 

özel hedeflerine yönelik policy’lerinden söz edilebilir. (Çakı,2016,289). Dolayısıyla bu çalışmada 

politika kavramıyla hedeflenen İngilizcedeki policy sözcüğünün karşılığıdır. 

Kamu politikaları, “en basit anlatımı ile karar alma yetkisine sahip kamu otoritelerinin belli 

sorunlar, ihtiyaçlar ya da fırsatlar karşısındaki hareket tarzları olarak açıklanabilir” 

(Babaoğlu,2017,45) Bir diğer tanımla,” toplumsal problemlere çözüm amacıyla sosyal ve kurumsal 

aktörler tarafından alınan kararlar ve eylemler bütünüdür” (Goffin,2007) . 

Kamu politikaları eğitim, sağlık, güvenlik, enerji, çevre, aile gibi çok farklı alanlarda 

uygulanmaktadır. Bu politika alanlarında devletin gösterdiği faaliyetleri ifade etmek üzere politika 

kelimesi ve eğitim, sağlık, aile gibi uygulama alanlarının yan yana getirilmesi halinde İngilizcedeki 

“policy” anlamında kullanılan “politika” daha açık olarak anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla aile 

politikaları, kamu politikalarının bir parçasıdır. Bogenschneider (2006) aile politikasını “aileleri 

desteklemek, aile üyelerinin esenliğini yükseltmek ve aile ilişkilerini güçlendirmek için bilinçli olarak 

yürütülen devlet faaliyetleri” olarak tanımlamaktadır. Devletin uyguladığı aile politikalarını açık ve 

kapalı aile politikaları olarak sınıflandırmak mümkündür. Açık aile politikalarında devlet politikayı 
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doğrudan aileyi hedef alarak uygularken, kapalı aile politikasında, çevre, konut nüfus v.b çeşitli 

politikaların aileyi dolaylı olarak etkilemesi söz konusu olmaktadır.  Bu kapsamda aile politikası;  

doğrudan ya da dolaylı olarak aileyi hedef alan ve devlet tarafından üretilen politika, uygulama ve 

kararların bütünü  olarak tanımlanabilir (Arıkan,2005,117). 

Aile politikası sosyal politikanın önemli bir parçasıdır. Ancak aile politikası sosyal politikadan 

farklı olarak, özellikle aile yaşamına etki etmeyi amaçlayan, devlet tarafından geliştirilmiş prensipler 

ve planlı süreçlerdir (İçağasıoğlu Çoban ve Özbesler, 2009, 35).  Geniş bir tanımla da aile politikaları, 

çocuk yardımından, aile planlamasına, sosyal yardımlardan, gelir aktarımına, vergi muafiyetlerinden, 

konut siyasetine kadar pek çok kararı içeren ve ailenin bütünlüğünü ve tam iyilik halini amaçlayan 

plan, program, proje ve hizmetler paketidir. Aile politikası ile ilgili önlemleri üç grupta toplamak 

mümkündür. Birinci grupta güçlendirme politikaları olarak tanımlanabilecek ve aileyi sürekli gelir 

sahibi yapmayı amaçlayan ekonomik önlemler yer alır. Bu politika uygulamalarında istihdam konusu 

üzerine ağırlık verilmektedir. İkinci grupta, eğitim ve danışma hizmetleri gibi, aile hayatını 

geliştirmeye yönelik hizmetler yer almaktadır. Üçüncü grupta ise, ailenin yerini tutacak veya onun 

yerini alabilecek önlemler niteliğindeki aile dışı kurumları geliştirmeye yönelik hizmetler 

bulunmaktadır ( Dumon, 1991).  

Bu kapsamda devlet tarafından uygulanacak aile politikalarında, aile bireylerinin istihdamının 

desteklenmesi yoluyla mali ve ekonomik güçlerinin arttırılması, özellikle kadınların ekonomik ve 

sosyal açıdan desteklenerek, dezavantajlı konumunun iyileştirilmesi, aile içinde toplumsal cinsiyete 

dayalı rol dağılımının sağlanması, aile bütünlüğünün sağlanmasına yönelik, eğitim ve danışma 

hizmetlerinin verilmesi konuları ön plana çıkmaktadır. 

Aile politikaları aynı zamanda diğer politika alanlarıyla kesişmektedir. Örneğin göç, konut ya da 

eğitim politikalarının hedefi sadece aile değildir ancak, uygulanan politikalar dolaylı olarak aileyi de 

etkilemektedir.  Diğer taraftan bazı ülkelerin aile politikası olarak gördüğü çocuk maliyeti  ve 

ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar, başka ülkelerde bu kavram altında değerlendirmeyebilir ( Saraceno, 

2011:3). 

2.2. Sosyal Devlet Anayışı Çerçevesinde Aile Politikaları  

Devletlerin aile politikası konusundaki görüşleri ve uygulamaları toplumsal gelişim ve devlet 

anlayışındaki değişime bağlı olarak değişim göstermektedir. Ailenin bir sosyal politika birimi olarak 

kabul görmesi, refah devletinin krize girmesiyle eş zamanlıdır. Sosyal hizmetlerin krizle birlikte bütçe 

üzerindeki mali külfeti artmış böylece devlet bu külfetten kurtulma yoluna gitmiştir. Bundan dolayı 

ailenin ve sosyal dayanışma ağlarının sosyal refah organizasyonları içine dahil edilme politikalarının 

gelişim kaydettikleri görülmektedir (Delican, 1997, s. 19).  
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Sosyal refah devleti anlayışında aile, temel toplumsal kurum olarak kabul edilmiş, çalışanların 

sosyal güvenceleri sosyal sigortacılık sistemi içinde ele alınırken, çalışanlara yönelik sosyal yardım 

programlarında aile refahını arttırmak hedeflenmiştir. Ayrıca, sosyal devlet anlayışı içinde birçok 

ülkede şehit ailelerine, yaşlılara ve gazilere yönelik sosyal yardımlar, yetim ve yoksul çocuklar için 

barınacak yer, yiyecek ve eğitim hizmetlerinin sağlanması, aile ödenekleri, sakatlar ve işsizler için 

yardımlar ve gençlerle göçmenlere yönelik danışmanlık hizmetleri türü programlar geliştirilerek aileler 

desteklenmiştir (İçağasıoğlu Çoban ve Özbesler, 2009, 34).  

Aşağıda, Tablo 1’de görüldüğü üzere refah devleti anlayışındaki farklılıklar, ülkelerin 

uyguladıkları aile politikaları ve hizmetlerinin türü ve yapısı üzerinde etkili olmaktadır. En geniş 

politika alanı sosyal demokrat refah devleti anlayışının hakim olduğu İsveç, Norveç, Danimarka, 

Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde görülmektedir. Türkiye ise, bu sınıflandırmada Güney 

Avrupa Refah devleti rejimine daha yakın bulunmaktadır. Ülkemizde henüz yaşlı ve çocuk bakım 

hizmetlerinin istenilen düzeye ulaşamamış olması, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında varolan 

eşitsizlikler ve sosyal yardımlardaki parçalı ve yetersiz uygulamalar gibi bileşenler bu savı 

desteklemektedir. 
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Tablo 1. Farklı Refah Rejimlerinde Aile Politikaları 

Refah 

Rejimleri 

Genel Özellikleri İzin 

Politikaları 

Çocuk 

Bakım 

Hizmetleri 

Nakit 

Destekleri 

Ülkeler 

Liberal Düşük düzeyde, 

ihtiyaç odaklı 

destek ve 

piyasanın güçlü 

etkisi 

Düşük 

düzeyde izin 

politikaları 

Güçlü özel 

sektör 

Düşük 

düzey, 

ihtiyaç 

odaklı destek 

Avustralya 

Kanada 

İngiltere 

ABD 

Muhafazakâr / 

Korporatist 

İstihdam odaklı 

devlet desteği, 

geleneksel- 

toplumsal cinsiyet 

temelli iş bölümü 

Uzun izin 

politikaları 

Kısıtlı çocuk 

bakım 

hizmetleri 

Ortadan 

yüksek 

düzeye kadar 

nakit desteği 

Avusturya 

Belçika 

Fransa 

Almanya 

İrlanda 

Hollanda 

Sosyal 

Demokrat 

Evrensel devlet 

desteği, toplumsal 

cinsiyet eşitliğine 

yüksek bağlılık 

Ebeveynler 

için yüksek 

düzeyde 

destek, uzun 

izinler 

Genişletilmiş 

çocuk bakım 

hizmetleri 

Orta düzeyde 

nakit desteği, 

üst düzey 

diğer 

destekler 

Danimarka 

Finlandiya 

Norveç, 

 İsveç 

Güney Avrupa Aile temelli refah 

dağıtımı 

Kısıtlı izin 

politikaları 

Düşük 

düzeyde 

çocuk bakım 

hizmetleri 

Düşük 

düzeyde 

nakit desteği 

Yunanistan 

İtalya 

Portekiz 

İspanya 

Kaynak: Merve Akkuş GÜVENDİ, “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’de Aile Politikaları”, 

İlke Politika Notu - 08  EYLÜL 2018, s.7 

Özellikle 1980’li yılardan itibaren refah devleti anlayışına yöneltilen eleştiriler kapsamında, 

devletlerin aileye yönelik refah artışı politikalarını da yeniden gözden geçirmesinde ve değiştirmesinde 

etkili olmuştur. Yeni refah anlayışı diyebileceğimiz bu süreçte, devlet aracılığıyla aileye yönelik 

yapılan sosyal yardımlar ve uygulanan refah politikalarının çalışma ahlakını olumsuz etkilediği, 

bütçeye ek mali yükler getirdiği gibi gerekçelerle zayıfladığı ve kamu merkezli politikaların yerini 

piyasa merkezli ve sivil toplum kuruluşları ağırlıklı yeni uygulama ve politikalara bıraktığı 

görülmektedir. 
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Sosyal yardım ve hizmetlerin, sadece sınırlandırılmış ve hak eden yoksullara yönelik olması 

gerektiği, çalışanlara yönelik sosyal yardımların kaldırılması ve devletin bu görevinin aileye ve 

geleneksel yardım kuruluşlarıyla sivil topluma devredilmesi savunulmuş ve bu doğrultuda politikalar 

geliştirilmiştir (Sallan Gül, Gül, Ergun, 2004,627-637). Bu gelişmeler sonucu ailenin bir bütün olarak 

ele alınıp desteklenmesinden çok, özel risk gruplarından yola çıkarak hizmetlerin geliştirilmesi eğilimi 

görülmüştür (İçağasıoğlu Çoban ve Özbesler, 2009,34). Bu kapsamda aile politikaları günümüzde, aile 

ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelmiştir.  

3. TARTIŞMA 

Bu bölümde, Türkiye’de aile odaklı kamu politikalarının tarihsel ve kurumsal gelişimi ele 

alındıktan sonra, Türkiye özelinde uygulanan aileye yönelik uygulanan sosyo-ekonomik kamu 

politikaları güçlendirici aile politikaları ekseninde iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ve gelir destek 

politikaları başlıkları altında incelenerek tartışılacaktır. 

3.1. Tirkiye’de Aileye Yönelik Kamu Politikalarının Gelişimi  

Batı'da on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan sosyal devlete dair gelişme ve uygulamalara paralel 

olarak ülkemizde bir gelişimin gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Ülkemizdeki gelişim, 

cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ağır, kısıtlı ve gecikmeli uygulamalarla ilerlemiş ve 1980’li 

yıllara kadar kapalı politikalar çerçevesinde uygulama alanı bulmuştur. Türkiye'de “sosyal devlet” 

kavramı resmî olarak hukuk metinlerinde ve daha önceki 1921 ve 1924 anayasalarında yer almazken, 

ilk kez 1961 tarihli anayasada resmi olarak kavramlaşmıştır.  

Cumhuriyet’in kuruluşundan 1980’lere üretilen politikaların çoğunun birincil hedefinde ailenin 

yer almazken, sosyal, iktisadi, kültürel vb. alanlarda üretilen politikalar, planlamalar ve hizmetlerin 

aileyi dolaylı olarak etkilediği görülmektedir (Karagöz, 2015,3). Ancak bu süreç 2000'li yıllardan 

sonra gerek evrensel/küresel, gerekse de ekonomik gelişmelerle ilintili olarak değişim geçirmiş 

(Turğut, 2016,417) ve özellikle 2000 sonrası gerçekleştirilen uygulamalar ve yürürlüğe konulan 

düzenlemeler, aile politikalarının gelişmesine oldukça katkı sağlanmıştır (Güvendi, 2018,11). 

2000’li yıllarda aile politikaları büyük oranda kadın politikaları çerçevesinde ele alınmış ve 

belirlenmiştir. Kadın Odaklı Şekillenen Aile Politikaları, Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik 

pozitif ayrımcılık uygulamaları, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadının iş gücü 

piyasasına daha aktif bir şekilde katılması gibi uygulamalarla aile politikaları şekillenmiş ve 

uygulanmıştır. (Çolak,2014,57). Bu kapsamda ilk dikkati çeken uygulama 2003 yılında aile 

hukukundan doğan dava ve işlerin görülmesi üzere aile mahkemelerinin kurulmasıdır. 2004 yılında 

Aile Araştırma Kurumu’nun (1989)  adı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü olarak 

değiştirilmiş ve 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  (Aile ve Sosyal Araştırmalar GM, 

Kadının Statüsü GM gibi teşkilatlar bakanlık çatısı altında birleştirilmiştir) kurularak aileye yönelik 
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politikaların üretileceği bakanlık düzeyinde bir yapılanmaya gidilmiştir. Ekim 2007 tarihli Resmî 

Gazete'de, Aile Danışma Merkezleri'nin kurulmasına dair yönetmelik yayınlanmıştır. Kurulması 

kararlaştırılan bu merkezlerde toplumsal gelişmenin itici gücü olarak ailenin korunması, desteklenmesi 

ve sorunlarının çözümüne yönelik koruyu-önleyici, rehabilite edici hizmetler sunulmaktadır. Ülke 

genelinde insanların mevcut hak ve hizmetler noktasında bilinçlenmesini ve ulaşmasını kolaylaştırmak  

adına ASPB İletişim Merkezi 11 Eylül 2012 tarihinde hizmete geçirilmiştir. Alo 183 hattı vasıtasıyla 

aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, gaziler ve şehit aileleri ile gelen başvurular kabul edilmekte, rehberlik 

ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kadınlara, çocuklara ve söz konusu diğer kesimlere sahip 

oldukları haklara dair bilgilendirme yapılmaktadır (Turğut, 2016,421). Bunların yanı sıra, Toplum 

Merkezleri, Aile Planlama merkezi gibi kurumsal oluşumlarla yapı desteklenmiştir. 

Sağlık hizmetlerinde aile hekimliği uygulamasının başlatılması, kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi kapsamında kadın sığınma evlerinin açılması, engelli memur istihdamının önemli ölçüde 

artırılması, yükseköğretim gençliği için burs ve konaklama ihtiyaçlarında iyileştirme yapılması ve 

yaşlı vatandaşların evde bakımlarının teşvikine yönelik politikalar muhtelif alanlardaki aile merkezli 

problemlerin çözümü için hayata geçirilmiştir. Çocuk Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve 

SHÇEK yurtlarında kalan çocukların aile ortamında yaşamalarının temini amacıyla Sevgi Evleri 

projesinin hayata geçirilmesi de dezavantajlı çocukların şartlarının iyileştirilmesi ve topluma 

intibaklarının temini ve güçlendirilmesi açısından atılmış önemli adımlardır. Kadın ve Aileden 

Sorumlu Devlet Bakanlığı yerine 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ihdas edilmesi 

ile birlikte de ailenin bir bütün olarak doğrudan sosyal politikaların gündemine girmesi sağlanmıştır.  

(Karagöz,2015,8). 

2016 Yılı Programında yer alan “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında eğitim, sağlık, 

sosyal hizmet ve yardımlar alanlarına yönelik olarak aileye ilişkin mevcut durum analizleri, politikalar 

ve hedefler yer almaktadır. Programda, beşeri sermayenin güçlendirilmesi için iş ve yaşama ilişkin 

bilgi, beceri ve yetenekleri yüksek, sağlıklı bireylerin yetişmesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır. 

Bu kapsamda uygulanan aile eğitim programlarına devam edilmekte, ailelere yönelik danışmanlık 

hizmetleri yaygınlaştırılmakta, yoksul aileler için sosyal yardımlar artırılmakta olup, bu süreçte sosyal 

yardım ve hizmetlerde aile temelli bir yaklaşıma geçilmiş ve aile sorunlarının tespiti amacıyla 

yürütülen aile ve sosyal yapı temalı araştırmaların sayısı artırılmıştır (TBMM, 2016,174). 

Türkiye aile temelli sosyal harcamalarda GSYH’nin %0,4’ünü ayırmaktadır. Bu oran tüm 

OECD ülkeleri arasında en düşük düzeydedir. 2001 yılında GSYH’nin %0,2’si olan toplam harcama, 

GSYH’nin %0,4’ü oranında artmıştır. Bununla birlikte Türkiye diğer refah rejimlerinin ortalaması ile 

karşılaştırıldığında harcama oranları diğer ülkelerin üçte biri oranındadır. ABD (GSYH’nin %0.1’i) 

hariç tüm refah rejimlerinde toplam harcamalar GSYH’nin %1,2’sinin üzerindedir. 2000 sonrası 

OECD sosyal harcama verileri değerlen dirildiğinde ise birçok ülkede aileye ayrılan kamu 
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harcamalarında daralma yaşanırken Türkiye’de sosyal harcamalara ayrılan pay artmaktadır 

(Güvendi,2018,.21). 

3.2. Türkiye’de Aileye Yönelik Sosyo-ekonmik Kamu Politikaları  

Aileyi hedef alan Sosyo-ekonomik kamu politikaları, Çocuk bakımı ile istihdamın (özellikle kadın 

istihdamı) güçlendirilmesi ve aile sorumluluk harcamalarının azaltılmasına yönelen politikalardır. Güçlendirme 

politikaları olarak tanımlanan ve aileyi sürekli gelir sahibi yapmayı amaçlayan ekonomik önlemler ön plandadır 

ve istihdam konusu üzerine ağırlık verilmektedir.  Bu çerçevede, aile politikalarının temel izlencesi hakkında 

karşılaştırılabilir somut veriler sağlaması nedeniyle ailye yönelik sosyo-ekonomik kamu politikaları güçlendirici 

aile politikaları ekseninde iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ve gelir destek politikaları başlıkları altında 

değerlendirilecektir. Çalışmada, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması politikaları;  izin politikaları ve çocuk 

bakımı politikaları çerçevesinde ele alınacaktır. Gelir destek politikaları da nakit yardımlar ve sağlanan vergi 

avantajları kapsamında incelenecektir.  

3.2.1. İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Politikaları 

İş aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik politikaların hedefinde, aileden ziyade kadın 

istihdamını arttırmayı temel alan düzenlemeler ağırlık kazanmaktadır. Bu kapsamda, kadınlara 

doğuma bağlı yarı zamanlı ve kısmi zamanlı çalışma imkânı verilmesi, kadınların bu süreçteki özlük 

haklarının iyileştirilmesi, doğum yardımları, belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilmesi,  erken 

çocukluk eğitimi (0-3 yaş)  uygulamalarının geliştirilmesi, esnek çalışma koşullarının geliştirilmesi, 

babalık izni gibi uygulamalar yer almaktadır (Güvendi,2018,.9).  

Aile bireylerinin ve özellikle kadınların iş hayatında yer alabilmelerinin önünde duran en 

önemli engelleyici sorunlardan birisi çocukların ve yaşlı aile bireylerinin bakımı gibi ev içi bakım  

yükümlülükleridir. Çalışma karşılığı alınan ücretin çocuk ya da yaşlıların bakım maliyetini 

karşılayamaması durumunda çoğu zaman kadın işi bırakmak zorunda kalmakta ya da bu nedenle aile 

içi çatışma yaşanabilmektedir. İşte, iş ve aile yaşamını uyumlaştırmaya yönelen kamu politikaları, bu 

sorunu ortadan kaldırma, hafifletme amacına yönelirken, aile içi gelirin artması ve yaşam koşullarının 

(ev ve iş) iyileştirilmesini de sağlamaktadır. Bu kapsamda iş-aile yaşamını uyumlaştırmak üzere 

uygulanan çeşitli politikalar bulunmaktadır. Bu çalışmada bu politikanın önemli bileşenlerinden biri 

olan izin politikaları ve devlet tarafından sunulan çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin üzerinde 

durulacaktır. 

İzin politikaları denilince ilk akla gelen doğum iznidir. Birçok ülke farklı şekillerde bunu 

uygulamaktadırlar. Doğum izni, yeni doğmuş çocuğu olan veya evlatlık edinmiş olan ebeveynlerin 

işleri koruma altında olmak üzere belli bir süreliğine izne ayrılmalarıdır. Bu süre Almanya’da 14 hafta, 

İtalya’da 20 haftayı kapsamaktadır. Premature veya çoklu doğumlarda özel düzenlemeler söz konusu 

olabilmektedir. Fransa, üç veya daha fazla çocuğu olan annelere en uzun (26 hafta) doğum izni sunan 
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ülkedir. İskandinav ülkelerinde ise doğum izni daha çok isteğe bağlı ve cinsiyet-nötr ebeveyn izniyle 

entegre edilmiştir (Neyer, 2003:15). 

Ülkemizde yeni anne olan kişilere özel doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), 

doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin verilmektedir 

(sozcu.com.tr/2018/a).  Yarı zamanlı çalışma ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler, doğum sonrası 

çalışan ebeveynlere devlet destekli part time çalışma imkanı tanımaktadır. Doğum sonrası izin 

süresinin bitiminden itibaren kadın işçiye, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın veya 

erkek işçiye,talep etmeleri durumunda; birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü 

doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanma hakkı 

tanınmaktadır. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30 gün eklenmekte, çocuğun engelli doğması halinde 

bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanmaktadır (iskanunu.com, 2016). 

10.02.2016 yürürlük tarihli ve 6663 sayılı Kanunla, 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesine 

eklenen 2. fıkra hükmüyle; doğum sonrasında kullanılan ücretli analık hali izin süresinin bitiminden 

başlamak üzere doğum yapan kadın işçiye yahut da 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinen kadın ya da 

erkek işçiye yarı zamanlı çalışma hakkı, bu sürelere ilişkin olarak yarım çalışma ödeneği ve 

çalışılmayan süreler için kişilerin sigortalılıkları bizzat devlet tarafından sağlanmak suretiyle sosyal 

güvenlik hakkı tanınmıştır. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 

toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir (sozcu.com.tr/2018/b).  

Bu izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına 

kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilme hakkı vardır. 

Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi 

süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı 

çalışmaya dönebilir. İşçi doğum sonrası isterse yarım zamanlı isterse tam zamanlı izin hakkına 

sahiptir. Bu sürelerde işverenlerin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak bu izinleri vermeleri 

kanun gereğince zorunludur. Bu izinleri vermeyen işverenlere 2018 yılı için işçi başına 1853 Lira para 

cezası uygulanmaktadır (sozcu.com.tr/2018/b). 

2015 yılında Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı çerçevesinde, ailenin 

korunması, kadın istihdamının artırılması ve nüfus dinamizminin korunması şeklinde ortaya koyduğu 

programda, kadınlara doğuma bağlı yarı zamanlı ve kısmi zamanlı çalışma imkânı verilmesi, 

kadınların bu süreçteki özlük haklarının iyileştirilmesi, belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilmesi 

yönündeki hedefler özellikle kadın istihdamının artışı ve öngörülen çerçevede nüfus dinamizminin 

korunması açısından birbirleri ile bütünlük arz etmektedir ( Karagöz, 2015,7).  

Çocuk bakımı, birçok ülkede aile politikalarının önemli konularından ve reform alanlarından 

biri olmuştur. Kadın istihdamı, cinsiyet eşitliği, doğum oranları, erken öğrenme gibi birden fazla 

hedefe katkıda bulunan önemli bir uzlaşma unsuru olarak kabul edilmektedir (Güvendi, 2018,14).  20. 

http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2665-yari-zamanli-calisma-nedir-ne-degildir/
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Yüzyılın başında çocuk-bakım hizmetlerinin ana amacı maddi yardımdan eğitime dönüşmüştür 

(Çakı,2016,296). 

“Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 

Yurtlarına Dair Yönetmelik”in 13. maddesine göre, “100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde 0-1 

yaş arası çocuklar için emzirme odaları bulunması gerekmektedir. 150’den fazla kadın işçi çalıştırılan 

işyerlerinde ise 0-6 yaş arasındaki çocukların bakılması için kreş/yurt açma zorunluluğu vardır. 

Yurdun içinde 3-6 yaş grubu için anaokulu bulunması” da gerekmektedir. Yönetmenlikte okul öncesi 

ile ilgili iyileştirmeye rağmen kadın işçi sayısının bakım hizmetlerinin sağlanması için koşul olması 

durumu, işverenlerin bu yükümlülüğü yerine getirmemek için kadın sayısını azaltmasına neden 

olabilmektedir 

Çocuk bakım ve eğitim hizmetleri ile ilgili hukuki düzenleme İş Kanunu’na kıyasla devlet memurları 

için oldukça geç sayılabilecek bir tarihte yürürlüğe girmiştir. İş Kanunu’ndaki işyeri koşullarına 

kıyasla Devlet Memurları Kanunu’nun 191. maddesinde “devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç 

görülen yerlerde çocuk bakımevi kurulabileceği” belirtilmektedir. Kamu kuruluşlarına zorunluluk 

yüklemeyen madde, durum ve koşullara göre bunu kurumların insiyatifine bırakmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belli illerde pilot uygulama olarak 2017 yılı 

Şubat ayında Büyükanne Projesi hayata geçirilmiştir. Büyükanne Projesi ile annenin fiilen çalışması 

kaydıyla 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi 

destek verilmesi ve annenin iş hayatına kısa sürede geri dönmesi amaçlanmıştır (ÇSGB, 2018). 2018 

Mart ayında biten proje ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Projeye başvuru yapan 105.000 

kadından ise sadece 6.500’ü bu projeden yararlanmıştır (Güvendi, 2018,14). 

3.2.2. Gelir Destek Politikaları 

Devlet, izlediği politikalarla, ailelerin, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların korunması; 

yoksullara, sakatlara, yaşlılara yardım; iş bulma, mesleki eğitim, çalışma koşullarının düzeltilmesi, 

sosyal güvenlik vs. birçok görev üstlenmektedir. Böylece devlet, vatandaşlarına tanıdığı bu sosyal 

haklarla, yaşam yarışına gerilerden başlayanlarla, yarışta varış noktasına kendi çabalarıyla 

ulaşamayacak olanların durumundaki eşitsizlikleri düzeltmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda devletin 

uyguladığı gelir destek programları çerçevesinde, nakit transferler, kamu hizmetleri ve vergiler yoluyla 

ailenin gelir düzeyinin iyileştirilmesi de hedeflenmektedir. 

Devletlerin sunduğu yardımlar aile tipi, aile büyüklüğü, çocuk yaşı ve gelir gibi kriterler temel 

alınarak belirlenmektedir. Türkiye’de nakit transferler ve vergi indirimleri, ailelere doğrudan ya da 

dolaylı şekilde yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın aile yardımı kapsamında 

gıda yardımı, barınma, sosyal konut, yakıt, dul kadınlara yardım, bağımlılara yardım, doğum yardımı, 

yetimhane ve yetim desteği bulunmaktadır (ASPB, 2016). Bu yardımlardan toplumun genelinden 
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ziyade memurlar, farklı koşullar ve sürelerle çocuk için yapılan aile yardımlarından 

yararlanmaktadırlar. Türkiye’de son dönemde getirilen yasal düzenlemelerle birlikte nakit transferleri 

ve vergi indirimleri, aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus artışının desteklenmesine hizmet 

etmektedir (Güvendi, 2018,21). 

Ülkemizde, 23 Mayıs 2015’te Annelik Yardım Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Buna göre 

devlet tek seferliğe mahsus bir şekilde birinci, ikinci ve üçüncü çocuklar için anneye doğum yardımı 

ödemesi yapmaktadır (ASBP, 2016). Ayrıca, çocuklarını maddi güçlükler sebeiyle okula 

gönderemeyen ya da sağlık kontrollerini yaptıramayan yoksul ailelere yönelik olarak, muhtaçlık kriteri 

dikkate alınarak şartlı nakit transferleri de uygulanmaktadır. 

 Türkiye’de ailelere yönelik vergi düzenlemeleri maalesef yeterli düzeyde değilidr. Vergisel 

avantaj olarak uygulamada Asgari Geçim İndirimi olarak adlandırılan ve sadece ücretli olarak çalışan 

kesime tanınan bir uygulama bulunmaktadır. Asgari geçim indirimi tutarı, brüt asgari ücret üzerinden , 

ücretli çalışanın medeni durumu (evli ya da bekar olması) ve çocuk sayısına göre hesaplanmaktadır. 

2018 yılında bu tutar en düşük, 152,21 TL, en yüksek 258,76 TL olup, maalesef, kişinin asgari 

geçimini sağlayacak nitelikte bir rakam değildir.  Ayrıca, evli ve çocuklu devlet memurlarına maaşa ek 

olarak “eş ve çocuk yardımı” adı altında ödeme yapılmaktadır. Ancak, memurun eşi ücret karşılığı bir 

yerde çalışıyorsa veya SGK'dan emekli aylığı, malullük aylığı gibi ödemeler alıyorsa, bu durumda 

memura aile yardımı ödenmemektedir. Karı ve kocanın her ikisinin de memur olması halinde ise 

ödenek sadece kocaya verilmektedir. Bu uygulamadan işçiler yararlanamamaktadır. 

Memura 24 aya kadar aylıksız izin, doğum borçlanması hakkı tanınması gibi uygulamaların 

yanı sıra  emzirme ödeneği, memurlar için doğum yardımı ödeneği, geçici iş görememezlik ödeneği,  

evlenen kadın çalışan kadın için kıdem tazminatı, kadınların yurtdışı borçlanma yapabilmesi, eşi vefat 

etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı gibi uygulamalarla maddi açıdan da doğrudan destek 

sağlanmaktadır.   

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Aileye yönelik kamu politikaları, sosyal devlet anlayışındaki gelişmeler ve değişimlere bağlı 

olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.  Ülkemizde aile politikaları uzunca bir süre kapalı aile 

politikaları niteliğinde, hedefinde doğrudan ailenin bulunmadığı eğitim, sağlık, konut, nüfus gibi yan 

politikaların içerisinde ele alınmış ve bu süreçte arzu edilen nitelikte politika uygulamaları ve 

sonuçları elde edilememiştir. Ancak 2000’li yıllardan sonra açık aile politikalarına geçiş ve kurumsal 

yapılanma ile birlikte, kapsamlı ve etkili politikaların uygulanmaya başladığını söylemek mümkündür. 

2000’li yıllardan sonra uygulanan politikaların en zayıf yanı ise, aileyi bir bütün olarak ele 

almak yerine, üretilen politikaların aile bireylerinden sadece kadını hedef alan bir niteliğe sahip 

olmasıdır. Kadın dışında ailede yer alan erkek, çocuklar ve yaşlıların da politika ve programlara dahil 
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edilmesi,  geniş ailelerin yanı sıra çekirdek aile ve tek ebeveynli ailelerin de ihtiyaçlarına yönelik 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  İzin politikaları, bakım hizmetleri ve aile yardımları 

toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate alan bir bakış açısıyla ele alınmalıdır.   Diğer taraftan, aile ile ilgili 

politikaların eğitim, sağlık, nüfus, ekonomi gibi diğer politikalarla uyumlu ve bütüncül bir şekilde 

uygulanamadığı görülmektedir. Aktif istihdam politikaları, aile ödenekleri ve yardımları belirlenirken, 

ekonomik ve mali politikalarla birbirini tamamlayıcı bir anlayışla şekillendirilmelidir. 

Asgari geçim indirimi uygulaması sadece ücretlilerle sınırlandırılmamalı ve asgari geçim 

indirimi tutarları gerçekçi belirlenmelidir. Asgari ücretliden hiç vergi alınmayarak, hatta nötr 

vergileme yoluyla vergilerden ek ödeme yapılmalıdır. Aile ödeneklerinin sadece devlet memurlarına 

verilmesi, diğer çalışan kesim için haksız bir uygulama ortaya çıkarmaktadır. Bu ödeneğin sadece 

çalışanlara değil, çocukları olan ve sosyal güvenlik kapsamında olmayan tüm ailelere yönelik olarak 

sosyal bir hak niteliğinde uygulanması yerinde olacaktır. Ödenek miktarlarının da yine asgari geçim 

indiriminde olduğu gibi, ailenin başkalarına muhtaç olmadan asgari yaşamını sürdürebilecekleri bir 

miktarda tespit edilmesi gerekmektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze uzanan süreçte, devletin aileye yönelik kurumsal 

yapılanma ve politika üretme konularında çok yol kattettiğini söylemek mümkündür. Ancak bugün 

geldiğimiz noktada aileyi güçlendirmeye yönelik sosyo-ekonomik politikalar hala yetersizdir. Aileyi 

sürekli gelir sahibi yapacak, iş ve aile hayatını uyumlaştıracak politikalar, çocuk ve yaşlı bakım 

hizmetleri, gelir destek programları ve bu programların yürütülmesi için bütçeden ayrılan paylar İsveç, 

Norveç, Finlandiya gibi güçlü aile politikalarının uygulandığı ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça 

geride olduğumuzu bize göstermektedir. Sosyal devlet, sosyal politikalarını hem belirlerken hem de 

uygularken mutlaka bir “karşılaştırma” (benchmarking) yöntemi geliştirmelidir 

Ülkemizde nüfusun yapısı ve demografik göstergeler, küreselleşen dünyadaki hızlı değişim ve 

dönüşümle birlikte aile yapısında meydana gelen değişim (çekirdek aile, tek ebeveynli aile, bireysel 

çıkarların ön planda tutulması gibi), ekonomik ve mali kısıtlar, istihdam olanakları ve kapasitesi, 

sosyal devlet uygulamalarının bütçeye getirdiği ek mali yükler ve bu politikaların sürdürülebilirliği 

gibi faktörler dikkate alındığında, önümüzdeki yıllarda aileye yönelik sosyo- ekonomik politikalarda 

pek çok yeni sorunla karşılaşma ihtimalimizin olduğu ve yeni ve daha iyi politikalar üretmek zorunda 

kalacağımızı göstermektedir. 
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2008 KRİZİ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN 

GELİŞMELER 

Doç.Dr. Melih ÖZÇALIK 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 

ÖZET 

2008 yılında ABD konut sektöründe fiyat düşüşleri oluşmuştur. Bu durumun ilk başta sadece 

ABD konut piyasası temelli bir şok olup geçici olacağı düşünülmüştür. Ancak daha sonra gerçekleşen 

büyük bankacılık krizi bir anlamda söz konusu emlak piyasasının oldukça karmaşık yapısından da 

kaynaklanmıştır. Bu durum ABD finans sistemini etkileyip pek çok bankanın bir anlamda liberal yapı 

dışına da çıkılarak devlet eliyle kurtarılmasına bazılarının da batmasına yol açmıştır. Söz konusu kriz 

sadece ABD sınırları içerisinde kalmamış, özellikle gelişmiş finans piyasalarına ve sistemine sahip 

olan Avrupa’yı da etkilemiştir. 2008 Finansal Krizi emlak piyasası temelli bir kriz olarak görülse de 

sonuçları açısından tüm finansal piyasaları etkileyen bir krizdir. Avrupa’nın yanında olan ve coğrafi 

açıdan en önemli ticari ortaklarından birisi olan Türkiye ekonomisi bu krizden pek doğrudan 

etkilenmese de dolaylı olarak etkilenmiştir. Bu durum öncelikle finans piyasalarını daha sonra da 

makro ekonomik dengeler üzerinde etkilerini göstermiştir. Makro ekonomik dengeler açısından durum 

özellikle bankacılık kesiminde görülen istihdam gerilemesi ve reel sektörün borçlanmasında görülen 

değişimlerdir. Bu durum başlıca cari işlemler dengesinde görülen Türkiye aleyhine gelişmeler ve 

büyüme oranlarında görülen gerilemedir. Özellikle en yakın ve en geniş hacme sahip ticaret 

partnerimiz olan Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde kaldığı yoğun bankacılık krizi, reel kesimlerinin 

borçlanmasını güçleştirmiştir. Bu durum ihracat talebini etkilemiştir. Dolayısıyla Türkiye 

ekonomisinde görülen cari işlemler açığı ihracat azalışı sebebiyle kötüleşmiştir. İthalat yapısının 

özellikle de imalat sanayinde görülen bağımlılık sebebiyle gerilemesinin kısa donemde güç olması, 

cari işlemler açığının giderek kötüleşmesinin zeminini hazırlamıştır. 2008-2018 yılları arasında gerek 

cari işlemler açığındaki artış gerekse işsizlik oranlarında yaşanan artış söz konusu 2008 finansal 

krizinin Türkiye ekonomisi üzerinde görülen en önemli etkilerindendir. Çalışmada 2008-2018 

döneminde üçer aylık verilerle cari işlemler dengesi, işsizlik, büyüme, enflasyon ve gösterge tahvil 

faizleri gibi temel makro ekonomik ve finansal veriler incelenecektir. Söz konusu dönemde 

gerçekleşen makro ekonomik ve finansal değişikliklerin ekonomi politik sebepleri üzerinde durulup bu 

konuda öneriler verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, 2008 Krizi. 

  



800 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

ECONOMIC DEVELOPMENTS IN TURKEY AFTER 2008 CRISIS 

ABSTRACT 

In 2008, there were price decreases in the US housing sector. This situation was initially 

thought to be only a US housing market-based shock and temporary. However, the subsequent big 

banking crisis was, in a sense, also a result of the complexity of the real estate market. This has 

affected the US financial system and led many banks to go out of the liberal sense, in a sense, and 

some of them to sink by the state. The crisis has not only remained within the borders of the US, it has 

also affected Europe, which has developed financial markets and systems in particular. The 2008 

Financial Crisis is seen as a real estate market-based crisis, but it is a crisis that affects all financial 

markets in terms of results. Turkey's economy is one of the most important trading partners than 

geographically and across Europe hardly been affected by the crisis directly impacted indirectly. This 

has primarily affected the financial markets and then the macroeconomic balances. In terms of 

macroeconomic balances, the situation is mainly the changes seen in the employment decline in the 

banking sector and in the borrowing of the real sector. In this case, the main current account is the 

decline seen in the development and growth rate seen in the balance against Turkey. Especially the 

intense banking crisis in European Union countries, which is the trading partner with the closest and 

largest volume, has made it harder for the real sector to borrow. This has affected export demand. 

Thus, Turkey's current account deficit seen in the economy has deteriorated due to the decrease in 

export deficit. Due to the dependence on imports, especially in the manufacturing industry, the 

weakness of the regressions in the short run has laid the foundation for the worsening of the current 

account deficit. Between the years 2008-2018 the current account deficit should increase said the 

increase occurred in both the open unemployment rate among the most significant impact on Turkey's 

economy seen in the 2008 financial crisis. During the period of 2008-2018, basic macro economic and 

financial data such as current account balance, unemployment, growth, inflation and benchmark bond 

interest will be examined in the period of 2008-2018. The economic and political causes of the 

macroeconomic and financial changes that took place in the said period will be emphasized and efforts 

will be made to make suggestions in this regard. 

Keywords: Turkish Economy, 2008 Crisis. 

 

GİRİŞ 

Türkiye ekonomisi gelişmekte olan ülkeler kategorisinde görülmesine karşın yüksek kredi risk 

primiyle söz konusu ülkelerden negatif şekilde ayrışmaktadır. Bu durum ülkeye sermaye girişini 

zorlaştırmakta ve cari işlemler hesabı açık verdiği sürece durumun daha da kötüleşmesine sebep 
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olmaktadır. Özellikle 2018 yılının yaz döneminde artışa geçen bu durum 2019 yılının ilk çeyreği için 

umutsuz bir durum ortaya koymaktadır.  

Çalışmanın amacı finans piyasalarını derinden etkileyen 2008 finans krizinin Türkiye 

ekonomisindeki yansımaları üzerinde durmaktır. Bu kapsamda çalışmada 2006-2018 yılları arasında 

çeyreklik verilerle Türkiye ekonomisinde gerçekleşen temel makro ekonomik göstergeler 

incelenecektir. Çalışmada özellikle sanayi kesimini yakından ilgilendiren çeşitli güven endeksleri ve 

makro ekonomik yapı üzerinde önem arz eden işsizlik, enflasyon, faiz oranları gibi değişkenler 

incelenecektir.  

Çalışmada aynı zamanda Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinin gelecekte 

karışlamalarının muhtemel olduğu konular üzerine de çeşitli iktisat politikası önermelerinde 

bulunulacaktır. Özellikle 2009-2013 yılları arasında ABD merkez bankası tarafından bol şekilde 

emisyonu yapılan ulusal parasının diğer ülke ekonomilerine ucuz sermaye seklinde girmesi, söz 

konusu sermayenin hangi kanallarda kullanıldığı ve aslında hangi kanallarda kullanılması gerektiği 

söz konusu 4-5 yılın adeta bir ekonomi tarihi gibi gösterilecektir. Bu durum yakın Türkiye ekonomi 

tarihinden alınacak dersler kapsamında faydalıdır.   

1. 2008 Küresel Finans Krizi 

2001 yılında gerçeklesen 11 Eylül olayı ekonomide güven ve tüketim harcamalarını derinden 

sarsmıştır. Bu durum ABD ekonomisinde faiz oranlarının düşürülüp kolay kredi vermeyi ortaya 

çıkarmıştır. Ancak yatırımcılar bu duruma pek sevinmemiştir. Bunun sebebi yeterli kazanç 

sağlayamamalardır. Bununla beraber emlak sektörü onlara cazip gelmiştir. Emlak sektörü üzerinden 

ortaya çıkardıkları CDO ismindeki türev araçlarla kazançlarını arttırmışlardır. Ancak ev alım 

satımlarında geri ödemelerin yeterince yapılamaması, konut değerlerini düşürmüştür. Bu durumda 

evin kredisi kendi değerinin üzerine çıkmıştır ve geri ödememe sorunu artmıştır.  

2007 yazında başlayan ve Eylül ayında yoğunlaşan finansal kriz 2008’de Wall Street'i yeniden 

inşa etmiştir. Bear Stearns, Lehman Brothers gibi finansal devler, Merrill Lynch, AIG, Fannie Mae, 

Freddie Mac ve Citigroup ya ortadan kayboldu ya da büyük devlet yatırımlarıyla kurtarıldı. Goldman 

Sachs ve Morgan Stanley, Eylül ayı sonlarında banka holding şirketlerine dönüştürülmüş, bu duruma 

ABD’de yatırım bankacılığı döneminin sonu denilebilir. ABD ekonomisi başlangıçta finansal krize 

şaşırtıcı derecede dirençli görünürken, Aralık 2007'de bir durgunluğun başladığı belirlendi. 2009 

yılında, işsizlik oranı durgunluktan önceki %4.4'lük seviyesinden %8,9'a yükselmiştir. (Jones, 2009: 2) 

2006 yılı sonlarında ABD konut piyasalarında gerçekleşen kriz önce ABD finansal kesimini 

daha sonra Avrupa’da ekonomisi finansal piyasalara dayanan ekonomileri etkilemiştir. Daha sonra ise 

gerçekleşen gelir kaybı, mal-hizmet talep yetersizliği ve işsizlik ile tüm Dünya ekonomilerine 

yansımıştır. Esas itibariyle ABD emlak piyasasında ikincil ve üçüncül yapıların dengesizliği sonucu 
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gerçekleşen kriz bu tip derin piyasalara sahip olsun veya olmasın tüm dünya ekonomilerini 

etkilemiştir. 2008 yılı sonu itibariyle tüm dünya ekonomilerini gerek finans gerekse reel anlamda 

etkilediği için ekonomi tarihi anlamında dünyanın ilk küresel krizi adı da verilebilir.  

2007 yazında ABD'de “subprime” ev kredisi krizi olarak başlayan durum, diğer gelişmiş ve 

gelişmekte olan ekonomiye de sıçramıştır. Bu süreç çeşitli içsel finansal dengesizlikler ortaya 

çıkarmıştır. Tipik olarak, toptan finansman kaynakları üzerinde aşırı güven ile karakterize edilen 

gelişmiş ekonomiler konut emlak piyasalarında bankacılık sistemi ve varlık balonlarını da 

tetiklemiştir. (IMF, 2010: 4) 

2008 finansal krizinin geçmiş krizlerden en önemli farkı, geçmişte yaşanan krizlerin az gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkeleri etkilemiş olmasına rağmen son krizin daha çok gelişmiş ülkeleri 

etkilemesidir. Bu durumun nedeni olarak krizin yoğun olarak yaşandığı konut piyasalarının ve 

kredilere dayalı türev varlıkları üretecek finansal türev piyasalarının gelişmiş ülkelerde daha kapsamlı 

olması gösterilebilir. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin göreceli olarak daha az etkilenmelerinin bir 

nedeni ise bu ülkelerin son yıllarda yaşadıkları krizler sonrasında finans ve bankacılık sektörlerinde 

gerçekleştirdikleri reformlar ve kriz öncesi dönemde tecrübe ettikleri hızlı büyüme sonucu 

oluşturdukları sağlam makroekonomik yapıları olarak gösterilebilir. (Özkan, 2008: 9) 

ABD finans piyasalarının başlıca oyuncuları yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yüksek getirili 

ve riski yüksek olan fonlarıdır. Söz konusu kriz suresince ABD hükümeti az sayıda bankanın 

batmasına izin verdi. Diğerleri liberal ekonomide aslında görülmemesi gereken bir şekilde kurtarıldı. 

Ancak yüksek risk taşıyan fonlara olan talep yine de eksik kalmamıştır.  

2.-Kriz Dönemi ve Sonrasında Türkiye Ekonomisi 

Küresel kriz sürecinde dünya ülkelerinde talebi arttırmaya yönelik genişletici önlemler alınırken 

Türkiye’nin artan bütçe açığını daha da arttırmama endişesiyle iç talebi arttırıcı nitelikte genişletici 

politikalara yönelmekte gecikmesi krizin etkilerinin derinleşmesine neden olmuştur. Gecikmeli olarak 

ÖTV indirimi, işsizlerin toplum yararına çalışma programında istihdam edilmesi, işsizlere mesleki 

eğitim verilmesi, kredi kartlarına düzenleme getirilmesi gibi tedbirler alınmıştır. Ancak alınan önlem 

paketlerinin ses getirecek şekilde bir anda ve topluca açıklanamaması toplumun krize yönelik olarak 

elden gelenin yapıldığı ve kontrol mekanizmasının işlediği mesajını almasında problemlere ve 

toplumdaki güven ortamının sağlanmasında gecikmelere sebep olmuştur. (Ertuğrul vd., 2010: 69) 

Kriz öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisi tüm Dünya ekonomilerinde olduğu gibi bir etkilenme 

yaşamıştır. Bu durumun reel sektöre yansıması daha hızlı olurken temel makro ekonomik 

göstergelerdeki değişimin uyarlanması zaman almıştır. Bu durum grafiklerle gösterilecektir. 
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Grafik-1: Dış Ödemeler Bilançosu Verileri (2006Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018) 

Grafik-1’de Türkiye ekonomisinde 2006-2018 yılları arasında gerçeklesen ödemeler bilançosu 

ana kalemlerinin değişimi yer almaktadır. Buna göre özellikle cari işlemler dış ticaret açığı verileri 

2009 yılı ilk çeyreğine kadar iyileşmiştir. Ancak 2011 yılında ekonomi tarihinin en kotu cari işlemler 

ve dış ticaret açığı ile karşılaşılmıştır. Resmi rezervler kalemi ve net hata ve noksan kalemi yıllar 

itibariyle dalgalı bir seyir izlemektedir.    

Grafik-2: Enflasyon Oranları (2006Q1-2018Q3)

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

 

Grafik-2’de 2006-208 yılları çeyreklik verilerle Türkiye ekonomisinde gerçeklesen toptan eşya fiyat 

endeksi ve yurtiçi üretici fiyat endeksi bulunmaktadır. Buna göre yıllar itibariyle gerçeklesen 

enflasyon oranlarında bir yükseliş mevcut olup, son çeyrekte üretici fiyat endeksinin tüketici fiyat 

endeksini aşması söz konusudur.  
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Grafik-3: Kısa ve Uzun Vadeli Borç Yapısı (2006Q1-2018Q2) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

Grafik-3’te 2006-2018 yılları arasında çeyreklik verilerle gerçeklesen kısa ve uzun vadeli 

borçlar görülmektedir. Buna göre değer olarak en yüksek olan borç yapısının uzun vadeli özel kesim 

borcu olduğu ve bu durumun özellikle 2010 sonrasında artışa geçtiği göze çarpmaktadır. Uzun vadeli 

kamu kesimi borcu özellikle 2015 sonundan itibaren artışa geçmiştir. Ancak özel kesimin özellikle 

dolar borcu giderek artmaktadır.  

Grafik-4: Dolar Endeksi ve Dolar Kuru İlişkisi (2006Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

Grafik-4’te 2006-2018 yılları arasında gerçeklesen beş önemli ülke parasının dolara karşı ağırlıklı 

ortalamasından oluşan dolar endeksi sepetinin gelişimi ve Dolar/TL kuru bulunmaktadır. Buna göre 

dolar endeksinden dolayı ve aynı yönlü değişmesi beklenen Dolar/TL kurunu özellikle 2018 yılı 

başından itibaren bu paralellikten ayrılarak çok yüksek oranda artışa geçtiği görülmektedir.   
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Grafik-5: Altın ve Dolar Kuru İlişkisi (2006Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

Grafik-5’te yıllar itibariyle değişen altın ve dolar kuru ilişkisi yer almaktadır. Buna göre dolar kuru 

2008 sonundan itibaren hızlı bir düşüş trendine girmesine karşın, daha sonra dalgalanmış ve 2018 yılı 

ikinci çeyreğinden itibaren oldukça yüksek bir artış trendine girmiştir. Tüm üç değişken de 

birbirleriyle bağlantılı oldukları için aynı yönlü hareket etmektedirler. Bunun istisnaları altının onsu ve 

cumhuriyet altını arasında kimi dönemler yaşanmaktadır. Bunun sebebi Türkiye’ye gelen altının bir de 

dolar kuruyla çarpılmasıdır.  

Grafik-6: Güven Endeksleri (2007Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

Grafik-6’da 2007-2018 yılları arasında çeyreklik dönemler halinde ortaya çıkan güven 

endeksleri yer almaktadır. Söz konusu endeksler ekonomi güven endeksi, tüketici güven endeksi, reel 

kesim güven endeksi olarak ayrılabilir. Söz konusu endekslerin 100’un üzerinde veya altında olmasına 

göre güvenin artıp azaldığı gösterilmektedir. 2008 yılı sonunda gerçeklesen ani ve yüksek güven 
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kaybının özellikle küresel finans krizinin Türkiye ekonomisini de derinden etkilediği seklinde 

yorumlanabilir.  

Grafik-7: Sanayi Üretim Endeksi (2006Q1-2018Q2) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

Grafik-7’de 2006-2018 yılları arasında çeyreklik verilerle sanayi üretim endeksi yer almaktadır. Bu 

endekste de görüldüğü üzere, 2008 yılı sonundan 2009 yılı ikinci çeyreğine uzanan bir sanayi 

üretiminde keskin düşüş ortaya çıkmaktadır. Bu durum yine tüm dünyayı etkileyen küresel krizin yol 

açtığı bir durumdur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde finans kesiminin reel kesim üzerindeki 

etkisinin ne denli yüksek olduğu söz konusu grafikle ortaya koyulmaktadır. Daha sonra yükselen 

keskin yükselişi 2011 yılında gerçeklesen rekor cari işlemler ve dış ticaret açığı ile ilişkilendirebiliriz. 

Bu durum da Türkiye ekonomisinde gerçeklesen üretimin ve ihracatın ithalat bağımlılığı yapısını 

göstermektedir.   

Grafik-8: Sıcak Para Girişi (2006Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  
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Grafik-8’de 2006-2018 yılları arasında çeyreklik dönemler itibariyle Türkiye ekonomisine 

yurtdışından gelen portföy yatırımları veya diğer adıyla kısa vadeli yabancı sermaye veya sıcak para 

grafiği görülmektedir. Söz konusu verinin 2008 yılı sonundan itibaren azaldığı daha sonra ise dalgalı 

bir seyir izlediği görülmektedir. Bu durum kırılgan bir ekonomi olarak nitelendirilen Türkiye 

ekonomisinin 10 yıllık süre içerisinde bu özelliğini kaybetmediğini göstermektedir. Herhangi bir iç 

veya dış şokta bu paranın diğer ülkelere gitmesi kaçınılmaz olup gelişmekte olan ülkeler için en 

önemli zayıflıklardan birisidir. 

 Grafik-9: Enflasyon Oranları ve Dolar Kuru İlişkisi (2006Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

Grafik-9’da 2006-2018 yılları arasında gerçeklesen enflasyon oranları ve Dolar/TL kuru yer 

almaktadır. Bu ilişki daha önce gösterilen enflasyon oranlarının gelişimi grafiğinde Dolar/TL kurunun 

100 ile çarpılmasının eklenmesiyle elde edilmiştir. Söz konusu çarpımın nedeni aynı patika üzerinde 

değişkenlerin görülme imkânının sağlanmasıdır. Buna göre Dolar/TL kurundaki artış oranı kadar 

enflasyon oranları da artmaktadır. Söz konusu trendden sapma 2015 yılı ve 2007 yılında 

gerçekleşmiştir.  
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Grafik-10: Faiz Oranları (2006Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018)  

Grafik-10 merkez bankasının gecelik faiz koridorunu ve piyasada oluşan iki yıllık tahvil faizinin 

seyrini göstermektedir. Buna göre faizlerde düşüş yaşanmaya başlayan 2008 yılının ilk çeyreği önceki 

grafikte sözünü ettiğimiz enflasyon oranının Dolar/TL kuru ile negatif ayrışmaya başladığı dönem 

olarak göze çarpmaktadır. 2018 yılı başında görülmeye başlayan faiz artışları ise döviz kuru 

yükselişini önleyememiştir.  

Grafik-11: Dolar Kuru ve Faiz Oranları (2006Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018) 

Grafik-11’de yukarıdaki grafikte görülen değişkenlere Dolar/TL kurunun da eklenmesiyle 

oluşan bir seri ortaya çıkmaktadır. Yine Dolar/TL kuru 10 ile çarpılmıştır. Bu durum değişkenlerin 

aynı patika üzerinde görülmesi içindir. Buna göre Dolar/TL kurunun faiz oranları ile aynı trendden 

şaşması 2009 ve 2014 yılları olarak görülmektedir. Dolayısıyla herhangi bir matematiksel modele 

ihtiyaç duymadan basit trend yapısına göre merkez bankasının faiz arttırarak enflasyondan kurtulma  

çalışması 2018 yılını bir kenara bırakıp bunun geç olduğunu öne sürersek 2015 yılı başı olabilirdi. 
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Bununla birlikte yapısal bir çözümün gerçekleşmesi 2015-2018 yılları arasında da hemen 

gerçekleşmeyeceği için söz konusu faiz artırımlarının enflasyon oranları ile Dolar/TL kurunun ilk 

farklılaşmaya başladığı 2008 yılında gerçekleştirilmesi daha uygun olacağı düşünülmektedir.   

Grafik-12: Sektörel Güven Endeksleri (2011Q1-2018Q3) 

 

Kaynak: TÜİK veri tabanı verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018) 

Grafik-12’de hizmet sektörü, perakende sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri yer 

almaktadır. Bu endeksler de 100’un altında veya üstünde olma seklinde ikiye ayrılmaktadır. 100’un 

altına düşüş ekonomi açıdan iyi şeyler ifade etmemektedir. 2011-2018 yıllarını kapsayan endekslere 

göre özellikle 2017 yılının ilk yarısından sonra sektörel güven endekslerindeki düşüş dikkat 

çekmektedir.  

Grafik-13: Finansal Hizmetler Güven Endeksi (2012Q2-2018Q3) 

 

Kaynak: TCMB EVDS verilerinden yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 01.10.2018) 
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Grafik-13’te finansal hizmetler güven endeksi yer almaktadır. 2012-2018 yılları arasında 

çeyreklik verilere yer verilen grafikte özellikle 2014 yılının ortasında yaşanan büyük düşüş göze 

çarpmaktadır. Daha sonra 2017 yılı başından başlayıp 2018 yılı ortasına kadar suren düşüş bankacılık 

kesimi açısından önemlidir.  

3. SONUÇ 

Türkiye ekonomisi ihracata dönük büyüme stratejisi (1980) ve finansal liberalizasyon (1989) 

sonrası Dünya ekonomileri ile daha hızlı entegre olmaya başlamıştır. Bu durum reel ve finansal 

anlamda genişlemeye sebep olsa da yıllar itibariyle reel kesimin ara malı ithalatına kayması, finansal 

kesimin ise kısa vadeli sermaye ithalatına kayması ile zor dönemlere girmiştir.  

Günümüzde çok az ekonomi ihracat fazlalığı yaşamaktadır. Önemli olan ithalat fazlalığını ithal 

edilecek sermaye ile sürdürülebilir hale getirmektir. Gelişmekte olan ülke ekonomileri her türlü iç ve 

dış sosyal, siyasi, ekonomik etki üzerine ellerindeki yabancı sermayeyi hızla kaybedebilirler. Bu 

durum 2008 küresel krizi sonrası daha net ortaya çıkmıştır. Yüksek faiz oranı farkları dahi küresel 

sermayenin güvenli liman arayışlarına engel değildir. Çözüm önerisi kısa veya acil şekilde ancak 

kalıcılıktan uzak olması yerine uzun bir sürece yayılmalıdır. Kamu kesiminin ve reel kesimin elele 

vererek ar-ge oranlarını arttırması ve uzun çalışmalar sonucunda yüksek teknoloji ürünü mal ve 

hizmetler ortaya çıkarmalarıdır. Bu durum giderek ar-ge’ye ayrılan payı arttıracak ve olumlu döngü 

artacaktır.  

Tüm bunların yanı sıra tasarruf bilinci ailelerden itibaren öğretilmelidir. Zorla tasarruf çare 

değildir. Gelir artışıyla beraber tasarrufu özendirici bilgiler halka verilebilir. Tamamen yerli bir marka 

veya mal ve hizmet yerine katma değeri yüksek aksam ve parçalarının yurtiçinde üretildiği uluslararası 

bir mal ve hizmet üretimi de olabilir. Günümüzde yalın üretim ekonomiklik açısından söz konusu 

değildir.   

KAYNAKÇA 

1. Ertuğrul Cemil, İpek Evren, Çolak Olcay, “Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine 

Etkileri”, Akademik Fener, Yıl: 2010, Sayı: 13. 
2. IMF Working Paper, “What Caused The Global Financial Crisis? Evidences on The Drivers of 

Financial Imbalances 1999-2007”, 2010. 
3. Jones, Charles, “The Global Financial Crisis: Overview”, 2009, < 

http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ502/tesfatsion/GlobalFinancialCrisisOverview.2009
.CJones.pdf>, (Erişim Tarihi: 01.10.2018). 

4. Kazgan, Gülten, “2008 Küresel Krizi: Nedenleri, Etik İlkeleri ve İktisat Eğitimi”, TEK 

Tartışma Metni, 2012/98. 
5. Özkan, Gülçin, “Finansal İstikrar ve Makro Ekonomik Etkileşim”, BDDK 8.Kurulus 

Yıldönümü Konferansı, 2008.  
6. www.tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi: 01.10.2018). 
7. www.tcmb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 01.10.2018). 

 

http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ502/tesfatsion/GlobalFinancialCrisisOverview.2009.CJones.pdf
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ502/tesfatsion/GlobalFinancialCrisisOverview.2009.CJones.pdf
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/


811 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

BORSA İSTANBUL ŞEHİR ENDEKSLERİNİN PORTFÖY 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Portföy yönetiminde karar verme süreci son derece karmaşık ve kapsamlı analizleri 

gerektirmektedir. Yatırımcıların risk ve getiri algılarına uygun portföylerin oluşturulması ve bu 

portföylerin bir yandan zaman boyutu açısından, diğer yandan farklı portföy performansları ile 

karşılaştırması karmaşık ve detaylı analizleri beraberinde getirmektedir.  Bu çalışmada Borsa İstanbul 

Şehir Endekslerini oluşturan 12 endeksin (Adana (XSADA), Ankara (XSANK), Antalya (XSANT), 

Balıkesir (XSBAL), Bursa (XSBUR), Denizli (XSDNZ), İstanbul (XSIST), İzmir (XSIZM), Kayseri 

(XSKAY), Kocaeli (XSKOC), Konya (XSKON) ve Tekirdağ (XSTKR)) 2013-2017 dönemini 

kapsayan 5 yıllık periyotta göstermiş oldukları performanslarının portföy performans teknikleri 

kullanılarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Borsa İstanbul Şehir Endeksleri, 2009 yılından itibaren 

ana üretim veya faaliyet  merkezi ayni şehirde olan işletmelerin fiyat ve getiri performanslarının 

izlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Şehir endeksleri ile bir yandan söz konusu şehirdeki işletmelerin 

endeksteki performansının belirlenmesi amaçlanırken, diğer yandan da bu endeksler üzerine 

çıkarılacak yatırım fonları aracılığı ile yatırımcıların tek menkul kıymet ile istedikleri şehre yatırım 

yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada şehir endekslerinin analizinde, toplam riske 

(standart sapma) göre performans ölçütlerinden Sharpe Oranı, Sortino Oranı ile sistematik riske (beta) 

göre performans ölçütlerinden Treynor Oranı, Jensen Alfa ve Calmar Oranı kullanılmıştır. Portföy 

performans ölçüm teknikleri, ölçümü yapılan fonun geçmiş verilerinden yararlanılarak 

hesaplanmaktadır. Söz konusu bu teknikler, finans literatürünün yaygın bir şekilde araştırıldığı gibi, 

pratikte de son derece geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Sharpe 

Oranı’ na göre 2013 yılında Bursa, 2014 yılında Adana, 2015-2017 yıllarında ise Kayseri endeksleri 

en iyi performansı göstermiştir. Sortino oranı açısından da benzer sonuçlar elde edilmiş, 2013 yılında 

Bursa, 2014 yılında Adana, 2015-2017 yıllarında ise Kayseri endeksleri en iyi performansı 

göstermiştir. Treynor Oranı’ na göre 2013 yılında Tekirdağ, 2014-2015 yıllarında Kayseri, 2016 

yılında Adana ve 2017 yılında yine Kayseri endeksi en iyi performansı göstermiştir. Jensen Alfa’ ya 

göre 2013 yılında Bursa, 2014-2017 yıllarında Kayseri endeksi en iyi sonucu vermiştir. Calmar Orani’ 

na göre 2013 yılında Tekirdağ, 2014 yılında Adana, 2015-2017 yıllarında ise Kayseri en iyi 

performansı göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şehir Endeksleri, Portföy Performansı, Sistematik Risk, Sistematik Olmayan 

Risk 
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EVALUATION OF PORTFOLIO PERFORMANCES OF BORSA ISTANBUL CITY 

INDICES 

ABSTRACT 

Decision making in portfolio management requires highly sophisticated and comprehensive 

analysis. It brings together complex and detailed analyzes of investors' risk and return in the form of 

portfolios and comparing them with different portfolio performances in terms of time dimension on 

the one hand and different portfolio performances on the other. In this study it is aimed to compare the 

performances of 12 indices (Adana (XSADA), Ankara (XSANK), Antalya (XSANT), Balıkesir 

(XSBAL), Bursa (XSBUR), Denizli (XSDNZ), Istanbul (XSIST), İzmir (XSIZM) Kayseri (XSKAY), 

Kocaeli (XSKOC), Konya (XSKON) and Tekirdağ (XSTKR) in the 5-year period covering 2013-2017 

using portfolio performance techniques. Borsa Istanbul City Indices was established in 2009 to 

monitor the price and return performance of the main production or activity centers in the same city. 

City indices allow investors to invest in the same market with single securities through the investment 

funds to be indexed on the one hand while aiming to determine the indexed performance of the on-site 

businesses on the other hand. In this study, Sharpe ratio was used as the performance criterion 

according to the total risk (standard deviation), Treynor ratio, Jensen Alfa and Calmar ratio were used 

as the performance criterions according to the systematic risk (beta) with the Sortino ratio. Portfolio 

performance measurement techniques are calculated using historical data of the fund. In particular, 

these techniques have been extensively explored in the financial literature and, in practice, have found 

a wide range of applications. According to the results of the survey, Bursa in 2013, Adana in 2014 and 

Kayseri indices in 2015-2017 showed the best performances according to Sharpe Ratio. Similar results 

were obtained in terms of the ratio of Sortino, Bursa in 2013, Adana in 2014 and Kayseri indices in 

2015-2017. According to Treynor Ratio, Tekirdağ in 2013, Kayseri in 2014-2015, Adana in 2016 and 

Kayseri index in 2017 also showed the best performance. According to Jensen Alfa, Bursa in 2013, 

Kayseri index in 2014-2017 gave the best result. According to Calmar Ratio, Tekirdağ in 2013, Adana 

in 2014, Kayseri in 2015-2017 showed the best performance. 

Keywords: City Indices, Portfolio Performance, Systematic Risk, Unsystematic Risk 

GİRİŞ 

Sharpe (1966)’a göre portföy teorisi normatif olup, menkul kıymetlerin performansı ile ilgili 

portföy seçiminde etkin teknikler kullanmaktadır. Portföy analisti için dünya görüşündeki kilit  unsur, 

hem beklenen getiri hem de risk konusundaki değerlendirmedir. Tercih edilen bir risk ve beklenen 

getiri kombinasyonunun seçilmesi, yatırımcının tercihlerine bağlıdır ve sadece analist tarafından 

yapılamaz. Bununla birlikte, analist herhangi bir risk derecesi için beklenen en yüksek getiriyi vaat 

eden etkin portföyler sağlamalıdır. Dolayısıyla portföy analistinin görevleri, güvenlik performansı 
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hakkındaki tahminleri portföy performansının tahminlerine dönüştürmek ve çok sayıda olası portföy 

arasından seçim yapmaktır. Yatırımcının görevi ise, risk ve beklenen getiri ile ilgili özel duygularına 

dayanarak, en çok istediği etkin portföyler arasından seçim yapmaktır. 

Portföy performansının ölçülmesi, yatırım başarısının ölçülmesi açısından önemlilik arz etmekte 

ve yatırım sürecinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Portföy yöneticisinin performansı, 

yatırımcıların devamlılığının sağlanması için son derece önemlidir. Performans ölçülmesinde risk ve 

getiri olmak üzere iki unsur bulunmaktadır. Portföy yönetiminde risk, yatırımın geçmiş getirilerinin 

standart sapması ya da beta katsayısı ile ifade edilirken; beklenen getiri, geçmiş getirilerinin ortalaması 

olarak hesaplanmaktadır. Performans ölçümü uygulamada yaygın olarak fonların geçmiş getirileri 

temeline dayanmakla birlikte, gelecekte aynı getirinin sağlanacağı anlamına gelmemektedir (Dağlı vd., 

2010: 25). 

Portföy performansı ile ilgili yapılmış olan çalışmaların bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Korkmaz ve Uygurtürk  (2008), 2004-2006 döneminde yatırım ve emeklilik fonunun Sharpe, M2 ve 

Sortino ölçütü, Jensen, Treynor, T2 ve değerleme oranı, Fama ölçütü ile performanslarını 

karşılaştırmış ve aynı zamanda fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini tespit etmeye çalışmıştır.  

Teker vd. (2008), 31.12.2005 tarihinde en yüksek toplam piyasa değerine sahip fonlar dikkate alınarak 

(B tipi fonlardan likit, tahvil-bono ile değişken fonlar, A tipi fonlardan değişken fonlar) Sharpe, M2, 

Sortino, Treynor, T2, Jensen Alfa, Değerleme Oranı, Var oranı ve Fama oranı hesaplanmıştır. Alptekin 

ve Şıklar (2009), Türkiye’de hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının 2007- 2008 dönemindeki 

performansını Sharpe oranı, M2 performans ölçütü, Sortino oranı, Treynor indeksi, T2 performans 

ölçütü, Jensen indeksi ve Değerleme oranı gibi geleneksel performans ölçüm teknikleri ile 

değerlendirmiştir. Çalışmada fon performansı çoklu karar verme tekniklerinden TOPSIS yöntemiyle 

karşılaştırılmıştır. Dağlı vd. (2010), 2007-2009 döneminde Sharpe, Treynor ve Jensen performans 

endeksleri kullanılarak, İMKB kurumsal yönetim, İMKB ulusal-100, İMKB ulusal-50, İMKB ulusal-

30, İMKB ulusal-tüm, İMKB ikinci ulusal pazar ve İMKB yeni ekonomi pazarı endekslerinin 

performanslarını ölçmüştür. Çalışmada İMKB ulusal-30 endeksinin performans sıralamalarında en 

başarılı endeks olduğu, kurumsal yönetim endeksinin ise orta düzeyde başarılı olduğu ortaya 

konulmuştur. Omağ (2010), 2000-2008 dönemi için Türkiye’de A ve B tipi yatırım fonlarının 

geleneksel portföy performans teknikleri olan Sharpe, Treynor ve Jensen’e göre analiz etmiş, fonların 

portföy performanslarının beklenenden daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Gökgöz ve Günel 

(2012), 2008-2009 döneminde Sharpe, Sortino, Treynor Oranları  ve Jensen’in Alfası kullanarak, 10’ar 

adet A tipi ve B tipi değişken fonun  performansını ölçmüştür. Yolsal (2012), 02.01.2009- 15.02.2012 

döneminde yirmi tane A tipi fona ait getirilerin performans değerlemesini Traynor, Sharpe, Jensen, 

Treynor-Mazuy modeli, Henriksson- Merton modeline göre gerçekleştirmiştir.  Kök ve Erikçi (2015), 

2004-2012 döneminde 44 Adet A tipi yatırım fonunun performansını ortalama getiri, Sharpe ve 
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Treynor Endeksleri, Jensen Alfası, M2 ve T2 yaklaşımları kullanarak test etmiştir. Yücel (2016), 30 

adet sektör endeksinin beş yıllık performanslarını Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, Fama ölçütleri, 

değerleme oranı, M2 ve T2 ölçütleri ile değerlendirmiştir.   Bayramoğlu ve Yayalar (2017), BİST 30 

endeksindeki 22 pay senedi için Sharpe, M2, Fama ve VaR performans ölçütlerini uygulamış ve en 

başarılı ölçütün Fama ölçütü olduğunu belirtmiştir.  

Bu çalışmada Borsa İstanbul Şehir Endekslerinin portföy performans ölçüm kriterleri kullanarak 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konu ile 

ilgili giriş yapılmakta ve finans literatürde yapılan benzer çalışmaların bir kısmı özetlenmektedir. 

İkinci bölümde şehir endeksleri hakkında bilgi verilmekte ve kullanılan portföy performans ölçüm 

teknikleri açıklanmaktadır.  Üçüncü bölümde araştırmanın bulguları özetlenmekte ve sonuç 

bölümünde çalışma tamamlanmaktadır. 

1. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Borsa İstanbul Şehir Endekslerini oluşturan 12 endeksin 2013-2017 dönemini 

kapsayan 5 yıllık periyotta göstermiş oldukları performanslarının portföy performans teknikleri 

kullanılarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Değerlendirmeye tabi tutulacak performans göstergesi 

verileri Finnet Analiz Expert veri tabanından elde edilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan 

değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Borsa İstanbul şehir endekslerini 2009 yılının başından itibaren, aynı şehirde üretim ya da 

faaliyet merkezi olan işletmelerin fiyat ve getiri performansının izlenmesi amacıyla hesaplamaya 

başlamıştır. Şehir endeksleri Borsada payları işlem gören en az 5 işletmenin yer aldığı iller için 

hesaplanmaktadır. Hâlihazırda Adana (XSADA), Ankara (XSANK), Antalya (XSANT), Balıkesir 

(XSBAL), Bursa (XSBUR), Denizli (XSDNZ), İstanbul (XSIST), İzmir (XSIZM), Kayseri (XSKAY), 

Kocaeli (XSKOC), Konya (XSKON) ve Tekirdağ (XSTKR) için hesaplanmaktadır 

(www.borsaistanbul.com, Eylül 2018). 

  

http://www.borsaistanbul.com/
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Tablo 1: Şehir Endeksleri 

BIST KODU ENDEKS 

BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 

BIST KODU ENDEKS 

BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 

XSADA BIST Adana 31.12.2008 XSKAY BIST Kayseri 31.12.2008 

XSANK BIST Ankara 31.12.2008 XSKOC BIST Kocaeli 31.12.2008 

XSANT BIST Antalya 31.12.2008 XSTKR BIST Tekirdağ 31.12.2008 

XSBUR BIST Bursa 31.12.2008 XSBAL BIST Balıkesir 12.05.2011 

XSIST BIST İstanbul 31.12.2008 XSDNZ BIST Denizli 06.07.2012 

XSIZM BIST İzmir 31.12.2008 XSKON BIST Konya 04.12.2012 

Kaynak: http://www.borsaistanbul.com, Eylül 2018. 

 

Tablo 1, çalışmada kullanılan şehir endekslerini ve bu endekslerin Borsa İstanbul’da işlem 

görmeye başladıkları tarihleri göstermektedir. Denizli ve Konya Endekslerinin 2012 yılından itibaren 

işlem görmeye başlamaları, analiz döneminin 2013 yılından başlatılmasına neden olmuştur.  

Tablo 2: Şehir Endekslerinde İşlem Gören İşletme Sayları 

BIST KODU ENDEKS 
İŞLETME 

SAYISI 
BIST KODU ENDEKS 

İŞLETME 

SAYISI 

XSADA BIST Adana 6 XSKAY BIST Kayseri 7 

XSANK BIST Ankara 16 XSKOC BIST Kocaeli 19 

XSANT BIST Antalya 5 XSTKR BIST Tekirdağ 3 

XSBUR BIST Bursa 17 XSBAL BIST Balıkesir 4 

XSIST BIST İstanbul 92 XSDNZ BIST Denizli 4 

XSIZM BIST İzmir 28 XSKON BIST Konya 5 

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler, Eylül 2018. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ na göre, 2018 yılı itibariyle şehir endekslerinde işlem gören 

işletme sayıları Tablo 2’ de gösterilmektedir. Tabloya göre Adana’da 6, Ankara’da 16, Antalya’da 5, 

Bursa’ 17, İstanbul’da 92, İzmir’de 28, Kayseri’de 7, Kocaeli’nde 19, Tekirdağ’da 3, Balıkesir’de 4, 

Denizli’de 4 ve Konya’da 5 işletme işlem görmektedir. 

http://www.borsaistanbul.com/
https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler
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Tablo 3: Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Açıklama 

Sharpe Oranı 

(Portföyün Getirisi - Risksiz Portföyün Getirisi ) / Toplam Risk 

(Standart Sapma) 

 

Sortino Oranı 

(Portföyün Getirisi - Risksiz Portföyün Getirisi ) / Kısmi Standart 

Sapma 

Bir portföyün minimum kabul edilebilir getiri oranının ne kadar 

üzerinde getiri sağladığını gösterir. 

 

Treynor Oranı 

(Portföyün Getirisi - Risksiz Portföyün Getirisi ) / Sistematik 

Risk (Beta) 

 

Jensen Alfa  

Bir portföyün CAPM modeline göre elde edilen getirinin ne 

kadar üzerinde getiri sağladığını gösterir. 

 

Calmar Oranı 

Bileşik yıllık getiri oranının aynı süre boyunca maksimum düşüş 

değerine bölünmesiyle elde edilir. 

CR=AR/ Mutlak(Max.DD) 

Tablo 3, çalışmada kullanılan portföy performans oranlarını göstermektedir. Performans 

ölçümünde kullanılan risk faktörü, farklı açılardan ele alınarak portföy performansının ölçülmesinde 

kullanılmaktadır. Standart sapmanın ya da toplam riskin kullanıldığı performans ölçütlerinin yanında, 

literatürde sistematik riski ya da beta katsayısını esas alan ölçütler de bulunmaktadır (Korkmaz ve 

Uygurtürk, 2008: 117). 

Sharpe Oranı, 1966 yılında William F. Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Bu oran, portföyün 

ortalama getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farkın portföy getirilerinin standart sapmasına 
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oranlanması ile hesaplanmaktadır (Sharpe, 1966: 123). Sharpe oranı, portföyün standart sapması ile 

ölçülen risk birimi başına portföyün risksiz getiri oranı üzerinde elde ettiği aşırı getiriyi ölçmektedir. 

Sharpe oranı, portföy performansını taşıdığı riske göre düzelterek ölçmektedir. İki alternatif arasından 

seçim yapılırken Sharpe Oranı, yüksek olanı tercih edilmektedir. 

Sortino Oranı, Sharpe Oranına benzemekte olup, payda kısmında portföyün standart sapması 

yerine, minimum kabul edilebilir getiri düzeyinin altında kalan portföy getirilerinin standart sapmasını 

kullanmaktadır (Sortino ve Price, 1994; Plandiga vd., 2001). Modelde minimum kabul edilebilir getiri 

yerine, risksiz faiz oranı kullanılmıştır. 

Treynor Oranı, portföyün risksiz faiz oranını aşan getirisi, portföyün beta katsayısına (sistematik 

riskine) oranlamakta ve risk birimi başına elde edilen ek getiri ölçülmektedir. Başka bir ifadeyle 

Treynor Oranı, sistematik risk birimi başına düşen ilave getiriyi hesaplamaktadır. Treynor Oranının 

artması, portföy başarısının da artması ile ayni  anlama gelmektedir (Treynor, 1965). 

1968 yılında Jensen tarafından geliştirilen Jensen ölçütü, portföy performansını tek bir değerle 

ölçmektedir. Bu ölçüt CAPM modelinde kurulan alfa katsayısı olup, fon getirileri ile pazar getirileri 

arasında kurulan regresyon denkleminin sabit terimidir. Pozitif alfa katsayısı, portföy yöneticisinin 

başarılı olduğunu; negatif alfa katsayısı ise yöneticinin başarısız olduğunu ifade etmektedir. Negatif 

alfa katsayısı riske göre düzeltilmiş düşük performansı gösterirken, pozitif alfa katsayısı riske göre 

düzeltilmiş üstün performansı ifade etmektedir (Jensen, 1968).  

Her şehir endeksinde yıllık artık getiriler, o yıl boyunca gözlemlenen azami düşüm yüzdesine 

bölünerek Calmar Oranı hesaplanmıştır. Azami düşüm yüzdesi, bir dönemde en yüksek endeks 

seviyesi ile en düşük endeks seviyesi arasındaki yüzdesel farka eşittir. Bu ölçüt, bir yatırımcının 

endeks zirvedeyken uzun pozisyon alıp bu pozisyonu endeks dipteyken kapatarak tecrübe edeceği 

kaybı yansıttığından faydalı bir risk ölçütüdür (Demirtaş vd., 2018). 

2. BULGULAR 

12 Şehir endeksine ait portföy performans sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’ te gösterilmektedir. 

2013 yılına ait sonuçlara göre Bursa Endeksi Sharpe, Sortino ve Jensen Alfa ölçütüne göre en iyi 

performansı göstermiştir. Tekirdağ endeksi ise Treynor ve Calmar ölçütüne göre en başarılı endekstir. 

2013 yılının ortalama performansları incelendiğinde tüm performans ölçütleri açısından negatif 

sonuçlar olduğu, endekslerin ortalamada başarısız bir performans gösterdiği görülmektedir. 
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Tablo 4: 2013-2015 Portföy Performans Sonuçları 
2013 

Endeks Adı 
Sharpe Sortino Treynor Jensen Alfa Calmar 

BIST ADANA -0,0590 -0,0744 -0,1441 -0,0724 -0,6452 

BIST ANKARA -0,0271 -0,0359 -0,0604 -0,0173 -0,3423 

BIST ANTALYA -0,0985 -0,1183 -0,2744 -0,1807 -0,7894 

BIST BURSA 0,0218 0,0295 0,0555 0,0917 0,3937 

BIST İSTANBUL -0,0045 -0,0059 -0,0089 0,0255 0,0051 

BIST İZMİR -0,0642 -0,0815 -0,1618 -0,0911 -0,7416 

BIST KAYSERİ -0,0804 -0,1006 -0,1911 -0,1149 -0,7846 

BIST KOCAELİ -0,0272 -0,0356 -0,0639 -0,0214 -0,4692 

BIST TEKİRDAĞ 0,0186 0,0266 0,0608 0,0539 0,5857 

BIST BALIKESİR -0,0924 -0,1157 -0,2276 -0,1438 -0,7397 

BIST DENİZLİ -0,0631 -0,0845 -0,1759 -0,0830 -0,6822 

BIST KONYA -0,0754 -0,0995 -0,1841 -0,1171 -0,7873 

Ortalama -0,0459 -0,0580 -0,1146 -0,0559 -0,4164 

2014 

Endeks Adı Sharpe Sortino Treynor Jensen Alfa Calmar 

BIST ADANA 0,1560 0,2545 0,3371 0,1178 8,1235 

BIST ANKARA 0,0278 0,0395 0,0465 -0,0384 1,4244 

BIST ANTALYA 0,0259 0,0374 0,0600 -0,0288 0,8073 

BIST BURSA 0,0493 0,0724 0,0952 -0,0056 1,6057 

BIST İSTANBUL 0,0439 0,0619 0,0611 -0,0309 2,2193 

BIST İZMİR 0,0173 0,0242 0,0346 -0,0422 1,0384 

BIST KAYSERİ 0,1345 0,2017 0,3738 0,1637 7,4204 

BIST KOCAELİ 0,0650 0,0939 0,1243 0,0161 2,2671 

BIST TEKİRDAĞ -0,0023 -0,0033 -0,0055 -0,0555 0,3908 

BIST BALIKESİR 0,1302 0,2182 0,2949 0,1456 6,9482 
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BIST DENİZLİ 0,0983 0,1486 0,2874 0,1482 2,7928 

BIST KONYA 0,0169 0,0242 0,0358 -0,0414 0,5808 

Ortalama 0,0636 0,0978 0,1454 0,0290 2,9682 

2015 

Endeks Adı Sharpe Sortino Treynor Jensen Alfa Calmar 

BIST ADANA 0,0004 0,0005 0,0013 0,0205 0,5552 

BIST ANKARA -0,0404 -0,0547 -0,0744 -0,0094 -0,2424 

BIST ANTALYA -0,0462 -0,0625 -0,1367 -0,0552 -0,6934 

BIST BURSA 0,0170 0,0241 0,0350 0,0773 1,0441 

BIST İSTANBUL -0,0855 -0,1115 -0,1263 -0,0548 -0,7555 

BIST İZMİR -0,0089 -0,0119 -0,0165 0,0315 0,2380 

BIST KAYSERİ 0,0458 0,0615 0,0961 0,1349 1,2736 

BIST KOCAELİ 0,0219 0,0323 0,0422 0,0807 1,2627 

BIST TEKİRDAĞ 0,0138 0,0200 0,0325 0,0874 0,4825 

BIST BALIKESİR -0,0322 -0,0421 -0,0633 -0,0023 -0,3679 

BIST DENİZLİ -0,0452 -0,0601 -0,1057 -0,0326 -0,4816 

BIST KONYA 0,0181 0,0251 0,0363 0,0979 0,7476 

Ortalama -0,0118 -0,0149 -0,0233 0,0313 0,2552 

2014 yılına ait sonuçlara göre Adana Endeksi Sharpe, Sortino ve Calmar ölçütüne göre en iyi 

performansı göstermiştir. Kayseri endeksi ise Treynor ve Jensen Alfa ölçütlerine göre en başarılı 

endekstir. 2014 yılının ortalama performansları incelendiğinde, Sharpe oranının 0.06 olduğu 

görülmektedir. Tekirdağ endeksinin negatif Sharpe oranına sahip olması, 2014 yılında risksiz faiz 

oranından daha düşük bir getiriye sahip olduğu, Sortino Oranının ve Treynor Oranının negatif değer 

alması da başarısız performans gösterdiği anlamına gelmektedir. Adana, Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve 

Denizli endeksleri pozitif alfa değerine sahipken, diğer endeksler negatif alfa değeri taşımaktadır. 

2014 yılında en düşük Calmar oranına Tekirdağ endeksi sahiptir. 

2015 yılında Kayseri Endeksi tüm ölçütlerine göre en başarılı endekstir. Yıllık ortalama 

Sharpe, Sortino ve Treynor oranları negatif değer almakta, Jensen Alfa ve Calmar Oranları ise pozitif 

ortalama göstermektedir.  
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Tablo 5: 2016-2017 Portföy Performans Sonuçları 

2016 

Endeks Adı Sharpe Sortino Treynor Jensen Alfa Calmar 

BIST ADANA 0,0506 0,0734 0,1381 0,0577 1,4603 

BIST ANKARA -0,0034 -0,0045 -0,0057 -0,0301 0,4019 

BIST ANTALYA 0,0350 0,0507 0,1079 0,0494 0,8016 

BIST BURSA 0,0240 0,0345 0,0428 0,0078 1,0002 

BIST İSTANBUL -0,0083 -0,0111 -0,0112 -0,0419 0,2599 

BIST İZMİR 0,0073 0,0096 0,0135 -0,0152 0,4770 

BIST KAYSERİ 0,0623 0,0887 0,1297 0,0726 1,7798 

BIST KOCAELİ -0,0184 -0,0243 -0,0330 -0,0534 -0,0088 

BIST TEKİRDAĞ -0,0356 -0,0455 -0,0709 -0,0985 -0,4021 

BIST BALIKESİR -0,0066 -0,0087 -0,0127 -0,0466 0,0358 

BIST DENİZLİ 0,0015 0,0021 0,0039 -0,0213 0,2216 

BIST KONYA -0,0669 -0,0814 -0,1131 -0,1312 -0,5747 

Ortalama 0,0035 0,0070 0,0158 -0,0209 0,4544 

2017 

Endeks Adı Sharpe Sortino Treynor Jensen Alfa Calmar 

BIST ADANA 0,1247 0,2230 0,3420 0,1314 4,4679 

BIST ANKARA 0,1268 0,1783 0,2075 0,0390 3,5501 

BIST ANTALYA 0,0860 0,1303 0,2751 0,0617 2,0959 

BIST BURSA 0,0699 0,1045 0,1121 -0,0336 3,2913 

BIST İST. 0,1267 0,1985 0,1375 -0,0189 5,4129 

BIST İZMİR 0,1673 0,2471 0,2460 0,0746 6,8897 

BIST KAYSERİ 0,2171 0,4228 0,5597 0,2513 19,0037 

BIST KOCAELİ 0,1357 0,2019 0,2497 0,0584 4,6515 

BIST TEKİRDAĞ 0,0390 0,0560 0,0736 -0,0750 1,3363 

BIST BALIKESİR 0,0771 0,1213 0,2236 0,0372 2,1242 

BIST DENİZLİ 0,0097 0,0129 0,0292 -0,0882 0,4605 

BIST KONYA 0,0802 0,1288 0,2646 0,0668 2,7925 

Ortalama 0,1050 0,1688 0,2267 0,0421 4,6730 
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2016 yılına ait sonuçlara göre Kayseri Endeksi Sharpe, Sortino, Jensen Alfa ve Calmar ölçütüne 

göre en iyi performansı göstermiştir. Adana endeksi ise Treynor ölçütüne göre en başarılı endekstir. 

2016 yılının ortalama Jensen Alfa değeri negatif değer alması, şehir endekslerinin 8 tanesinin olumsuz 

performanslarından kaynaklanmaktadır.  

2017 yılına ait sonuçlara göre Kayseri Endeksi tüm ölçütlerine göre en başarılı endekstir. 2016 

yılında negatif olan ortalama Jensen Alfa değeri, 2017 yılında pozitif ortalama değer almıştır. Tablo 6, 

yukarıda bahsedilen Tablo 4 ve Tablo 5’ teki sonuçları özetlemektedir.  

Tablo 6: En İyi Performans Gösteren Endeksler 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Sharpe Bursa Adana Kayseri Kayseri Kayseri 

Sortino Bursa Adana Kayseri Kayseri Kayseri 

Treynor Tekirdağ Kayseri Kayseri Adana Kayseri 

Jensen Alfa Bursa Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri 

Calmar Tekirdağ Adana Kayseri Kayseri Kayseri 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada Borsa İstanbul Şehir Endekslerinin 2013-2017 yılları arasında portföy performans 

teknikleri kullanarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Şehir endeksleri, mikro bazda işletmelere ilişkin 

gelişmelerin, bir bölge ya da bir şehir ölçeğine indirgenmesi yoluyla incelenebilmesine ve gelecekte 

yaşanacak gelişmelere yönelik daha etkin tahminlerde bulunulabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu 

kapsamda finans literatüründe yaygın bir şekilde kullanılan Sharpe, Sortino, Treynor, Jensen Alfa ve 

Calmar Oranları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Sharpe Oranına göre 2013 yılında Bursa, 

2014 yılında Adana, 2015-2017 yıllarında Kayseri endeksleri en iyi performansı göstermiştir. Sortino 

Oranına göre benzer sonuçlar elde edilmiş, 2013 yılında Bursa, 2014 yılında Adana, 2015-2017 

yıllarında Kayseri endeksleri en iyi performansı göstermiştir. Treynor Oranına göre, 2013 yılında 

Tekirdağ, 2014-2015 yıllarında Kayseri, 2016 yılında Adana ve 2017 yılında Kayseri endeksi en iyi 

performansı göstermiştir. Calmar Oranına göre, 2013 yılında Tekirdağ, 2014 yılında Adana, 2015-

2017 yıllarında Kayseri endeksi en iyi performansı göstermiştir. 

Çalışmada kullanılan şehir endeksleri, bir performans göstergesi niteliği taşıdığından 

yatırımcıların yatırım kararlarını verme aşamasında etkin şekilde yararlanabilecekleri endeksler 

arasında yer almaktadır. Ayrıca, bölgesel kalkınmanın yaygın bir şekilde gündeme geldiği ve 

tartışıldığı ekonomik şartlarda, şehir endekslerinin önemi giderek artmakta ve inceleme alanı 

bulmaktadır. 
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MERKEZ-ÇEVRE PARADİGMASININ HÂKİMİYETİ ÜZERİNE 

ELEŞTİREL BİR İNCELEME 

Arş. Gör. Emre SAVUT 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

GİRİŞ 

Siyaset bilimi çalışmalarında yöneten-yönetilen ayrımının teorik zemini oluşturulurken Batı 

düşünce sisteminin gelişim çizgisi oldukça önemli bir referans kaynağıdır. Batı düşünce sistemi, 

toplumların yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal değişim süreçleri ile birlikte ilerlemiş ve bu 

birliktelik siyasal sisteme yönelik düşüncelere de yansımıştır. Bir başka ifadeyle Batı toplumlarının 

yaşadığı değişim süreçleri siyasal düşünceyi de etkilemiş ve siyasal sistemdeki yöneten-yönetilen 

ayrımı yaşanan değişim süreçleri ile birlikte ele alınmıştır. Bu noktada Batı toplumlarının siyaset 

felsefesinde yöneten-yönetilen ya da iktidar-muhalefet ilişkileri çeşitli ara kurumların varlığı ile 

açıklanmıştır. Siyasal düşünce, Kilise, aristokrasi, burjuvazi, işçi sınıfı gibi ara kurumların siyasal 

iktidar ile ve birbirleriyle olan ilişkilerine dayanarak üretilmiştir. 

Osmanlı-Türk toplumu, dinî etkenlerin belirleyici olduğu kendine has sosyal, siyasal ve 

ekonomik yapısı nedeniyle az önce bahsedilen ara kurumları bünyesinde barındırmamıştır. Dolayısıyla 

Osmanlı-Türk toplumunda yöneten-yönetilen ilişkisini Batı düşünce sistemi ile açıklamak mümkün 

değildir. Bu noktada Türk siyasal hayatı çalışanların imdadına Amerikalı sosyolog Edward Shills 

yetişmiş ve ortaya koyduğu merkez-çevre yaklaşımı ile Türk siyasal hayatı çalışmalarına önemli bir 

katkı sağlamıştır. Shills tarafından ortaya konan merkez-çevre paradigması Şerif Mardin tarafından 

Osmanlı-Türk toplumuna uyarlanmıştır. Osmanlı-Türk toplumunun siyasal yapısını benzer 

dayanaklarla açıklayan çeşitli çalışmalar olmakla birlikte Mardin'in analizi Türk siyasal hayatı 

çalışmalarında en önemli referans kaynağı konumuna gelmiş ve paradigma, sistemin kırılma 

dönemlerinin açıklanmasındaki sorunları ortadan kaldıracak yegane "bulmaca çözücü" olarak kabul 

edilmiştir.  

Merkez-çevre paradigması kültürel değerler ile tanımlanan bir ayrıma dayanır. Buna göre 

merkez, toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gören ve bürokratik elitler tarafından 

savunulan değerlerden oluşur. Bu değerlerin dışındaki tüm değerler ise çevreye aittir. Merkez tek ve 

değişmezdir. Çevrenin değerlerinin merkeze yerleşmeye başlaması durumunda bürokratik elitler 

sisteme müdahale ederek merkezin değerlerini yeniden üretirler. 

Merkez-çevre paradigmasının kültürel düalizme dayalı bu yapısı daha önce de belirtildiği gibi 

Türk siyasal hayatının açıklanmasında –özellikle de 1920'li yıllarda başlayıp 1960'lara uzanan süreçte-  

oldukça faydalı olmuştur. Ancak paradigmanın 1980'li yıllarla birlikte oluşan siyasal yapıyı açıklama 
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noktasında eksik kaldığı yönünde eleştiriler de mevcuttur. Bu çalışmada merkez-çevre paradigmasının 

Türk siyasal hayatını açıklama noktasındaki hakim konumu ve cari Türkiye siyasetini açıklamadaki 

yeterliliği ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışma kapsamında 1960'lardan günümüze merkez-çevre 

mücadelesi içerisinde değerlendirilebilecek somut olaylar arşiv araştırması sonucu elde edilen 

bilgilerle aktarılacaktır. 

1. MERKEZ-ÇEVRE PARADİGMASI KURAMSAL ÇERÇEVE 

Merkez-çevre paradigmasını ortaya koyan isim olan Edward Shills, her toplumun inançlar ve 

değerler dünyasından oluşan bir merkeze sahip olduğunu ifade etmiştir (Shills, 2002, 86; Gönenç, 

2006: 129). Bu inanç ve değerler toplumsal yaşamın tüm alt sistemleri üzerinde belirleyicidir ve 

parçalanıp bölünebilmesi mümkün değildir. Bu anlamıyla merkezin değerleri kendisine kutsallık 

atfedilen resmî bir din kimliğine bürünmektedir. Merkezin değerlerinin sahip oluğu bu kutsallık, 

toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul görmüş olmalarından ve bürokratik elitlerin kendilerini bu 

değerlerin koruyucusu olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Shills merkezi, Weber'i anımsatan 

şekilde, kitleleri kendisine çeken bir karizma alanı olarak tanımlar. Olağanüstü sosyal, politik ve 

ekonomik şartların sonucu olarak ortaya çıkan bu karizma alanı, sahip olduğu uygulama araçları ve 

hizmet aygıtları sayesinde sosyal bir forma dönüşür ve sahip olduğu güçten faydalanarak gündelik 

hayatın tek şekillendiricisi konumuna gelir. Karizma, otorite ile birlikte kurumsallaşır ve bunun bir 

yansıması olarak ortak bilincin oluşmasını sağlayacak sadakat ve yükümlülüğe dayalı dinsel bir güce 

ulaşır(Weber, 2012: 476-486). Dolayısıyla toplumsal bütünleşmeyi sağlayan ve toplumu temsil eden 

değerler; otoritenin, kurumların ve seçkinlerin üzerinde fikir birliği yaptığı değerlerdir (Açıkel, 2006: 

38). 

Merkezin inanç ve değerleri kişiler, kurumlar ve faaliyetler aracılığıyla somut bir hâl alırlar. 

Karşılıklı bağımlılığa sahip tüm toplumsal alt sistemler merkezin inanç ve değerleri tarafından 

şekillendirilir (Shilss, 2002: 86). Merkezdeki inanç ve değerlerin kişiler, kurumlar ve faaliyetler 

etrafında şekillenmesi kaçınılmaz olarak çevrenin ne olduğu tartışmalarını beraberinde getirmektedir. 

Yani, merkezin kişi, kurum ve faaliyet açısından dışında kalan kesim çevreyi oluşturmaktadır. 

Paradigmanın özünde ise çevrenin merkez tarafından sürekli kontrol altında tutulması ve merkezin 

değerlerinin yeniden üretilmesi düşüncesi yer almaktadır (Açıkel, 2006: 31). Yani tüm toplumsal 

örgütlenmeler merkezin değerler sistemi tarafından meşrûlaştırılır ve merkezin kurumları, kendisini 

meşrûlaştıran değerler sisteminin uygulanması adına çeşitli araçlarla toplumun büyük bir bölümünün 

davranış kalıplarını şekillendirmek isteğindedir (Shills, 2002: 89). Ancak burada bir parantez açarak, 

her ne kadar çevreye ait değerler edilgen ve belirlenen şekilde tanımlansa da merkezin yaşayabileceği 

dönüşümlerin ve merkezden sapmaların temel belirleyicisinin çevre olduğunu da unutmamak gerekir 

(Ahıska, 2006: 18). 
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Merkez-çevre ilişkisinde merkezin bütünlüğü ve kutsallığı düşüncesi hâkimdir. Merkez tektir; 

değiştirilmesi ve dönüştürülmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle toplumun merkezini oluşturan 

değerler iktidar sahiplerinin sahip olması gereken değerlerdir. Çevreye ait değerlerin iktidarda olması 

ve bu değerlerin merkezîleşmesi söz konusu olamaz. Merkezin tekliğinin aksine çevre için homojen 

bir yapı söz konusu değildir. Bu anlamda çevreyi "yakın çevre" ve "uzak çevre" olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Bu ayrım yapılırken çevre aktörlerinin merkezin değerleri ile olan ilişki derecesi 

belirleyici olmaktadır. Merkezî değerleri topyekûn reddetmeyen, tepkisini eleştirel düzeyde dile 

getiren, hatta birtakım merkezî değerleri savunan kesim "yakın çevre" olarak nitelendirilebilirken, bu 

değerleri kesin bir şekilde reddeden, onları ortadan kaldıracak değerleri benimseyen kesim ise "uzak 

çevre" olarak tanımlanabilmektedir (Gönenç, 2006: 132-133). 

Merkez-çevre paradigmasında hem merkezin değerlerinin oluşumunda hem de bu değerlerin 

korunmasında elitlere ve özellikle de bürokratik elitlere ayrı bir önem atfedilmiştir. Paradigmaya göre 

iktidarı elinde bulunduran siyasal elitlerin merkezin değerler sistemi içerisinde hareket edip etmediği 

siyasal olmayan elitler tarafından kontrol edilir. Bu anlamıyla mevcut siyasal otorite merkezin standart 

düzeninin içerisinde kalıp kalmaması açısından denetim altındadır. Shills bu durumu her merkezî 

değerler sisteminin bir ideoloji olma potansiyeline sahip olması şeklinde ifade etmiştir (Shills, 2002: 

87-88). Yönetici elit toplumsal yapının merkezinde yer alan değerleri siyasal elitin benimsemesi 

gereken ideolojinin parçaları olarak görmektedir. Elitler merkezin standart düzeninin toplumun tümü 

tarafından kabul görmesini sağlayarak bu düzeni iktidarının temel meşrûlaştırıcı unsuru olarak 

göstermeyi amaçlar. Merkezin elitleri toplumun standart düzeninden sapanları cezalandırma veya itaat 

edenleri ödüllendirmek suretiyle düzenin devamını sağlamaktadırlar (Shills, 2002: 91). 

 Bu düşünceye paralel şekilde, Cumhuriyet reformları ile elde edilen kazanımların üst düzey 

bürokrasi tarafından “Kemalizm” adıyla ideoloji hâline getirilmesi neticesinde ortaya çıkan "Kemalist 

iktidar-İslâmî muhalefet" ayrımı, Türk siyasal tarihinin açıklanmasında sosyal bilimcilerin sürekli 

başvurduğu bir "cevap anahtarı" olma özelliği göstermiştir (Açıkel, 2006: 32-33). 

Edward Shills'in merkez-çevre paradigması Türkiye siyasetine Şerif Mardin tarafından 

uyarlanmıştır. Şerif Mardin, Osmanlı-Türk toplumsal yapısının Batı düşünce sistemi ile 

açıklanamayacağını ve bu nedenle kültürel öğelere dayanan sosyolojik bir bakış açısının kullanılması 

gerektiğini belirtmiştir (Bayramoğlu ve Güngören, 2006: 119-124). Osmanlı-Türk toplumsal yapısının 

Batı düşünce sistemi ile açıklanamamasının temel nedeni, kilise, aristokrasi, burjuva, işçi sınıfı gibi 

ara kurumlara sahip olmamasıdır (Mardin, 2009: 122). Niyazi Berkes, Osmanlı- Türk toplumunda 

devlet ile toplum arasındaki bu ara kurumların yokluğunu imparatorluğu Batı toplumlarından ayıran en 

önemli özellik olarak göstermiştir (Berkes, 2013: 31-32). Tam da bu noktada merkez-çevre 

paradigması, özünde var olan kültürel düalizm nedeniyle Türk siyasal hayatı çalışmalarında kritik bir 

konum elde etmiştir. 
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Merkez-çevre paradigmasının öngördüğü kültürel düalizm ve bürokratik seçkincilik, Osmanlı-

Türk toplumunun bürokrat egemen yapısı ile doğrudan örtüşmektedir. Hatta Şerif Mardin'e göre 

merkez, bürokratik güç ve meşrûluğu sağlayan değerlerden oluşurken çevre, bürokratik aygıtın ve 

meşrûluk değerlerinin dışında kalan kesimi ifade etmektedir (Mardin, 2011: 272). Mardin ayrıca 

Osmanlı-Türk toplumunda bürokratik elit ile halk kitlesi arasındaki ayrımın tek taraflı ve çatışmaya 

dayalı bir ayrım olduğunu; bu durumun Türk siyasal sisteminin temelinde yatan en önemli kopukluk 

olduğunu dile getirmiştir (Mardin, 2009: 123). Bürokratik elitler ile halk kitleleri arasındaki ayrım 

eğitim imkânları, kültürel öncelikler ve ekonomik durum açısından kendisini net bir şekilde 

hissettirmektedir (Mardin, 2009: 123-124). Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezin bürokratik elitleri ile 

halk kitlesi arasındaki kültürel ayrım, sınırları net bir şekilde çizilmiş bir alanı ifade etmekteydi. 

Semboller simgeler ve söylemler üzerinden şekillenen bu kültürel değerler ayrımında çevrenin 

merkezin değerlerine ulaşması mümkün değildi (Mardin, 1992: 126; Mardin, 2009: 128). Klâsik 

dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda, bürokratik kademelerin üst noktalarına getirilecek kişiler için 

uygulanan devşirme sistemi çevrenin İslâm dini ile anılmasını beraberinde getirmiştir. Batılılaşma 

süreci ile birlikte başlayan kültür temelli bölünme, çevreyi geleneksel döneme oranla çok daha 

belirleyici bir şekilde İslâm ile özdeşleştirmiştir. Bu özdeşliğin ortaya çıkışında imparatorluğun 

yönetsel ve hukuksal yapısının İslâm'ın etkisinden çıkışının rolü oldukça etkilidir. Bu etki, yönetse l 

açıdan padişahın kişiliğinin devletin kişiliğinden ayrılması ve bürokratik kademelerin 

modernleşmesinde; hukuksal açıdan ise akıl temelli hukuk anlayışının egemen olmaya başlamasında 

kendisini göstermiştir. 

Hem bürokratik hem de hukuksal düzeyde ortaya çıkan ayrışma süreci din alanının siyasetten 

ayrılmasını beraberinde getirdi. Bu süreçte yeni bürokratik seçkinler sınıfı Osmanlı kültürünün İslâmî 

bileşenine olumsuz yaklaşırken, İslâmî gelenekten beslenerek devletin gücünü ve refahını "Halife"ye 

bağlayan Müslüman alt kesimler lâik yaklaşımı benimsemediler. Dolayısıyla, padişahın otoritesinin 

zayıflayarak gücün bürokrasiye geçmesiyle birlikte din, toplumsal muhalefeti yani çevreyi besleyen en 

önemli kaynak konumuna geldi (Tuncel ve Gündoğmuş, 2012: 141).  

Batılılaşma süreci ile birlikte pozitivist dünya görüşünü benimseyen bürokratik kadrolar 

devletin kontrolünü eline geçirmiştir. Bu durum çevreyi çok daha net biçimde İslâm ile özdeşleştirmiş; 

Şerif Mardin'e göre çevre bürokratik elitin belirleyiciliği karşısında İslâm dinine sarılmıştır (Mardin, 

2009: 137).  

Bu yeni bürokratik kadrolar 19. Yüzyıl ile birlikte siyasal bir karakter de kazanmaya başladı. 

Artık siyasal güce kimin sahip olduğundan çok hangi ideolojinin/değerlerin sahip olduğu önemliydi. 

Bu noktada yeni bürokratik kadrolar kendi ideolojilerini iktidara getirmek için siyasal mücadele 

içerisine girdiler. Bu mücadele Yeni Osmanlılar hareketi ile başlayıp İttihat ve Terakki'nin iktidar 

deneyimi ile sürmüş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolara miras bırakılmıştır. Türkiye 
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Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından başlatılan topyekûn modernleşme süreci hem bürokratik 

kadroların belirleyiciliğinde yürütülmesi hem de İslâm dininin toplumsal yaşamın dışına çıkarılarak 

bireysel alanda tanımlanması noktasında merkez-çevre ayrılığının net bir şekilde somutlaştığı dönemi 

ifade eder. Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan ve Cumhuriyet ile birlikte kuvvetlenerek devam 

eden bürokratik egemenlik mirası Türkiye'de merkez-çevre mücadelesinin en önemli uğraklarından 

birine işaret etmektedir. Türkiye'de bürokratik kadrolar, Metin Heper'in de bahsettiği gibi, bir dünya 

görüşü olması gereken Atatürkçü düşünceyi siyasal sistemin belirleyicisi olan kapalı bir ideolojiye 

dönüştürmüşlerdir. Bu anlayış "aşkıncı devlet" tavrını ortaya çıkarmıştır. Siyasal sistemin ve devlet 

yapılanmasının şekillenmesinde bir araç olması gereken Atatürkçü düşünce bürokratik elitler 

tarafından bir amaca dönüştürülmüştür (Heper, 2012: 126). 

Bürokratik kadroların egemenliğine dayanan ve kültürel düalizmi esas alan merkez-çevre 

paradigması yukarıda bahsedilen nedenlerle Türkiye siyasetinde hakim paradigma konumuna 

gelmiştir. Paradigmanın hakim paradigma konumuna gelmesi hem kolay anlaşılır olmasından hem de 

yaşanan olayları açıklama noktasında diğer paradigmalara oranla daha başarılı kabul edilmesinden 

kaynaklanır. Gerçekten de dışarıdan bakıldığında aktörler ve meşrûluk söylemleri açısından Türkiye 

siyasetinin olağanüstü dönemlerini merkez-çevre paradigması ile açıklamak kabul edilebilir 

görünmektedir. Ancak, siyasal geçmişimizde merkezin çevreye yönelik müdahalelerinin sonuçları 

detaylı incelendiğinde ve cari Türk siyasetinde bürokrasi-siyasal iktidar ilişkileri dikkate alındığında 

paradigmanın mutlaklığı tartışmalıdır. 

2. TÜRKİYE'DE MERKEZİN ÇEVREYE MÜDAHALELERİNİN SONUÇLARI 

Türkiye siyasetinde merkezin çevreye yönelik ilk müdahalesi Demokrat Parti (DP) iktidarına 

karşı gerçekleştirilen askeri darbedir. Yukarıda belirtildiği gibi dışarıdan bakıldığında Türkiye'de 

bürokratik elitin en önemli parçalarından biri olan askerî bürokrasi tarafından çevrenin siyasal 

temsilcisi kabul edilebilecek DP iktidardayken gerçekleştirilen ve meşrûluğu merkezin değerleri ile 

sağlanan bu müdahale, merkez-çevre paradigması ile çok kolay açıklanabilir görünmektedir. Ancak 

darbe sonrasında, paradigmanın temel kabullerinden olan merkezin değerlerinin yeniden üretilmesi 

hususu gerçekleşmemiştir. Aksine, çevrenin DP iktidarında elde ettiği kazanımlar sürdürülmüştür. Bu 

konudaki en bariz örneklerden biri Türkçe ezan tartışmalarıdır. Tek parti iktidarında ibadet dilinin 

Türkçeleştirilmesi kapsamında ezanın Türkçe okunmasına karar verilmiş ancak DP iktidarında ezanın 

Arapça okunması uygulamasına geri dönülmüştür. 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında ezanın yeniden 

Türkçe okunması tartışmaları gündeme gelmiştir. Örneğin Millî birlik Komitesi (MBK) üyesi Kurmay 

Albay Alparslan Türkeş bir gazeteye verdiği röportajda DP iktidarının Atatürk inkılâplarını 

gerilettiğini ve Arapça ezanın vatana ihanet olduğunu dile getirmişti (Cumhuriyet, 17 Temmuz  1960). 

Buna karşın, Türkeş'in ifadelerinden kısa bir süre sonra yayınlanan 35 numaralı MBK Bildirisi'nde 

vatandaşların dinî konulardaki hassasiyetlerine "zor" gücüyle müdahale edilemeyeceği ve MBK'nin 
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Türkçe ezan gibi bir gündemi olmadığı belirtildi (Resmî Gazete, Sayı:10565). Benzer şekilde 

MBK'nin lideri Cemal Gürsel de yaptığı çeşitli açıklamalarda halktan bir talep gelmedikçe Türkçe 

ezan tartışmalarının yersiz olduğunu ifade etmekteydi (Milliyet, 3 Mart 1961). Yine 1960 Darbesi 

sonrasında Türkeş önderliğinde hayata geçirilmek istenen Türkiye Ülkü ve Kültür Birliği projesi 

kapsamında, Türkiye'nin 12 bölgeye ayrılması Devlet Millî Eğitim Başkanlığı adı ile oluşturulacak bir 

kurum aracılığıyla bu bölgelerde inkılâpların uygulanmasının denetlenmesi amaçlandı(Ecevit, 1960). 

Ancak Gürsel tarafından MBK içerisindeki radikal isimlerin tasfiyesi ile bu proje de hayata 

geçiril(e)medi. 

Yukarıdaki örneklerde de görülebileceği gibi 27 Mayıs Darbesi sonrasında çevrenin değerlerinin 

sistemin dışına çıkarılması ve merkezin değerlerinin yeniden üretilmesi söz konusu olmamıştır. Bunun 

yerine özellikle bürokraside yoğun bir tasfiye süreci yaşanmış, ayrıca 1961 Anayasası ile birlikte 

çevrenin yeni değerler üretimesini önleyecek ya da sınırlandırabilecek Millî Güvenlik Kurulu (MGK), 

Anayasa Mahkemesi (AYM) gibi denetim mekanizmaları yaratılmıştır. 

1960 Darbesi sonrası yaşanan sürece benzer bir süreç 1971 Müdahalesi sonrasında da yaşandı. 

Bu dönemde de yine merkezin değerlerinin yeniden üretilmesi yoluna gidilmeyerek, çevrenin 1960'lı 

yıllarda elde ettiği bir takım kazanımların kaldırılması tercih edilmiştir. Örneğin uzak çevre karakteri 

sergileyen Necmettin Erbakan liderliğindeki Millî Nizam Partisi, 14 yaşından küçük çocukların eğitim 

aldığı kaçak Kur'an kursları ve imam hatip okullarının orta kısımları kapatılmıştır. Ancak merkezin 

müdahalesi sonrası çevreye yönelik yaptırımlar bunlarla sınırlı kalmıştır. Hatta 1973 seçimleri 

yaklaşırken imam hatip okullarının orta kısımları yeniden açılmıştır (Nebiler, 1994; Gökaçtı, 2005: 

216,220). 

12 Eylül 1980 günü gerçekleştirilen askerî darbe ise sonuçları itibariyle merkez-çevre 

paradigmasının mutlaklığını çürüten en önemli gelişmelerden biridir. Geçmiş yıllarda yaşanan 

müdahalelerde merkezin değerlerinin yeniden üretimi söz konusu olmamış bununla birlikte çevre 

adına yeni değerler de üretilmemiştir. Ancak 12 Eylül Darbesi sonrasında darbe yönetimi tarafından 

hayata geçirilen kimi uygulamalar çevre adına çok önemli değer üretim süreçlerini beraberinde 

getirmiştir. Türk-İslam Sentezi düşüncesinin resmen olmasa da fiiliyatta devlet tarafından 

benimsenmesi, din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinin zorunlu hale getirilmesi, Kenan Evren'in 

konuşmalarında ayet ve hadislerden yararlanması, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve geçmiş 

yıllardaki MGK toplantılarında "şeriatçı" olarak nitelendirilen Rabıta adlı sivil toplum örgütünün 

Türkiye'deki imamların maaşlarını ödemesinin kabul edilmesi darbe yönetimi tarafından hayata 

geçirilen çarpıcı uygulama örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk-İslâm Sentezi düşüncesinin 

devlet nezdinde kabul görmesi ve 1970'li yıllardaki iktidar deneyimleri ile başlayan bürokratik 

kadrolaşma birlikte düşünüldüğünde 1980'li yıllardan itibaren çevre, siyasal sistem içerisinde eskisine 

oranla çok daha etkin bir konum elde etmeye başladı. Merkez-çevre yazınında paradigmaya yöneltilen 
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en önemli eleştirilerden biri de tam da bu noktada paradigmanın 1980 sonrası gelişmeleri açıklamakta 

yetersiz kaldığı yönündedir. 

Merkez-çevre paradigmasının en güçlü şekilde açıklayabileceği olay ise 28 Şubat 

Müdahalesidir. 28 Şubat, doğrudan uzak çevre aktörü olan bir siyasal iktidara karşı gerçekleşmiş ve 

geçmiş müdahalelerin aksine toplumdaki ideolojik bölünmelerden değil merkez-çevre paradigmasının 

kabul ettiği kültürel düalizmden kaynaklanmıştır. Müdahale sonrasında ilk olarak müdahalenin 

hedefinde yer alan, koalisyon iktidarının büyük ortağı Refah Partisi kapatıldı. Ardından 

gerçekleştirilen bir yasa değişikliği ile kesintisiz zorunlu eğitim 8 yıla çıkarıldı. Bu, imam hatip 

okullarının orta kısımlarının kapatılması anlamına geliyordu ve aynı zamanda 28 Şubat MGK'si 

kararlarında yer alan "temel eğitim almış çocukların Kur'an kursuna gidebileceği" ifadesi nedeniyle en 

erken 15 yaşında bu kurslara gidilebileceği sonucu doğdu (Çalmuk, 2004: 27). Ayrıca imam hatip 

lisesi mezunlarının üniversiteye yerleştirme puanları hesaplamasında değişikliğe gidilerek Ortaöğretim 

başarı puanının hesaplanmasında; önce meslek liseleri için 0,2, genel liseleri için 0,5 katsayı 

kullanılmasına ardından bir başka değişiklik ile meslek liseleri için 0,3, genel liseler için 0,8 katsayı 

kullanılmasına karar verildi. Bu durum aynı ortalama ile liseden mezun olan bir meslek lisesi mezunu 

ile genel lise mezunu arasında 50 puanlık bir fark anlamına gelmekteydi(Öcal, 2013: 293-297). 

Yükseköğretim sisteminde ayrıca ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarının düşürüldü ve ilahiyat meslek 

yüksekokulları kapatıldı (Aşlamacı, 2017: 196-197). Dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 

Kemal Gürüz'ün tüm üniversitelere gönderdiği bir talimat ile türbanlı öğrencilerin derse alınmaması 

istendi (Toruk, 2011: 487).  

3. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) DÖNEMİ 

AK Parti iktidarı, göreve başladığı ilk günden itibaren ordu, yargı ve yükseköğretim bürokrasisi 

ile sıklıkla karşı karşıya gelmiştir. Bir başka ifadeyle Türkiye siyasetinin geleneksel bürokratik elitini 

oluşturan aktörler AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren hem söylem düzeyinde hem de 

uygulamada çeşitli koruma mekanizmalarını hayata geçirmişlerdir. Üniversitelerde türban serbestliği, 

imam hatip liseleri mezunlarına katsayı eşitliği, bürokratik atamalar, gibi birçok konu sıklıkla bu iki 

grup arasındaki mücadeleye sahne olmuştur. AK Parti, iktidarının 2002-2007 yıllarını kapsayan ilk 

döneminde, 28 Şubat sürecinden çıkartmış olduğu derslerin de etkisiyle, geleneksel bürokratik yapı ile 

ters düşmemeye özen göstermiş, uzlaşmacı bir tavır sergilemiştir. Buna karşın bürokratik elit daha 

radikal bir tutum takınmış ve AK Parti'nin çevrenin değerlerini merkeze taşıma amacındaki 

uygulamalarını sıklıkla engellemiştir. Katsayı, türban, zorunlu din dersi, Kur'an kursları gibi başlıklar 

bu uygulamalar arasında öne çıkan örneklerdir. 

2007 yılı, Türkiye'de geleneksel merkez-çevre mücadelesi açısından bir dönüm noktasını ifade 

eder. AK Parti'nin 2007 yılında yapılan genel seçimlerden yeniden tek başına iktidar çıkması ve çok 

daha önemlisi, seçim sonrasında gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerini AK Parti adayı Abdullah 
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Gül'ün kazanması yaşanan dönüşümün başlangıcını ifade eder. Bu dönem itibariyle hem Abdullah 

Gül'ün elinde bulundurduğu atama yetkileriyle geçmişte iktidarın karşısında yer alan bürokratik eliti 

dönüştürme gücü elde edilmiş, hem de AK Parti'nin çıkardığı kanunlar geçmişte yaşananların aksine 

veto engeliyle karşılaşmamıştır. 

Bürokraside yaşanan dönüşüm ilk olarak yükseköğretim bürokrasisinde kendisini göstermiştir. 

2007 yılının sonunda görev süresi dolan Erdoğan Teziç'in yerine Abdullah Gül tarafından iktidara 

yakın bir isim olan Yusuf Ziya Özcan atandı. Özcan göreve başlar başlamaz üniversitelerde yasakların 

kalkacağını açıkladı. YÖK'te yaşanan değişime paralel olarak üniversite yönetimlerinde ve buna bağlı 

olarak da Üniversitelerarası Kurul'da da yeni bir bürokratik kadronun egemenliği görülmeye başlandı. 

Tüm bunların etkisiyle ilk olarak 2010 yılında Özcan tarafından gönderilen idarî bir talimatla 

üniversitelerde türban sorunu çözüldü. İmam hatip liselerine uygulanan farklı katsayı uygulaması 

konusunda atılan adımlarla önce aradaki fark azaltıldı ve 2011 yılında tüm liseler için ortak katsayı 

uygulamasına geçildi. Üniversitelerdeki ilahiyat fakültelerinin sayısında ve kontenjanlarında hızlı artış 

yaşandı. 

 Yargı bürokrasisi açısından ise 2010 yılı oldukça önemlidir. 2010 yılında yapılan Anayasa 

değişiklikleri ile AYM'nin ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişikliğe 

gidildi. Ayrıca daha sonra yapılan yasal değişikliklerle Yargıtay ve Danıştay'ın üye ve daire sayısı 

arttırıldı. Hem AYM ve HSYK'nin hem de Yargıtay ve Danıştay'ın yapısındaki değişiklikler birlikte 

düşünüldüğünde, ayrıca Abdullah Gül'ün yüksek yargı organlarına yapacağı atamalar dikkate 

alındığında yargı bürokrasisi için de yeni bir dönem başladı. Bu durumun yansıması ise 2011 yılı 

itibariyle yüksek yargı organlarının başkanları için yapılan seçimlerde kendisini net bir şekilde 

hissettirdi. Artık yüksek yargı kademesinin başında siyasal iktidar ile uyumlu hareket eden kişiler yer 

almaktaydı. Nitekim 2011 sonrasında yargı bürokrasisi ile siyasal iktidarın merkez-çevrenin 

öngördüğü kültürel düalizm açısından neredeyse hiç karşı karşıya gelmemiş olması bu durumun en 

önemli göstergelerinden biridir.  

Yargı bürokrasisinde yaşananlara benzer bir durum askerî bürokrasi için de geçerlidir. Öncelikle 

içeriği ve nedenleri bir kenara bırakılmakla birlikte Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla başlayan süreç 

askerî bürokrasiyi oldukça yıpratmıştır. Bu süreçte hem yüksek komuta kademesinde yaşanan 

değişiklikler hem de AK Parti'nin yapılan tüm seçimlerden galip çıkması siyasal iktidarın elini 

güçlendirmiştir. 2010 ve 2011 yılında yaşanan Yüksek Askerî Şûra krizlerinden büyük oranda 

iktidarın istediği sonuçların çıkması ve Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının istifası ile 

sonuçlanan bu mücadele süreci sonrasında askerî bürokrasi siyasal alandan tamamen çekilmiştir. 

Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığı ile başlayan ve sonrasında Orgeneral Hulusi Akar 

ile devam eden süreçte ordu, siyasal alandan uzak durmayı ve görev alanı içerisinde hareket etmeyi 

tercih etmiştir. 
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Bürokratik kademelerde yaşanan bu değişim tarihsel süreçte merkez ile çevre arasındaki önemli 

mücadelelere sahne olan alanlara da yansımıştır. Din eğitiminin yaygınlaşması ve okullarda zorunlu 

din dersinin yanında seçmeli din derslerinin getirilmesi, imam hatip okullarının yaşadığı niteliksel ve 

niceliksel değişim, türbanın sadece üniversitelerde değil yargı ve ordu da dahil olmak üzere tüm kamu 

bürokrasisinde serbest olması, merkezin çevreye yönelik müdahalelerine meşrûluk sağlayan 

hükümlerin mevzuattan çıkarılması ve "irtica"nın artık bir iç tehdit olarak kabul edilmemesi bu 

konudaki en önemli örneklerdir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Merkez-çevre paradigmasının hem bürokratik elitlere atfettiği önem hem de sistemi kültürel 

düalizm ile açıklaması nedeniyle Türkiye siyaseti için oldukça faydalı ve kullanılabilir bir kuram 

olduğunun altını çizmek gereklidir. Ancak kuramın siyasal sistemi açıklamadaki gücü Batılılaşma 

süreci ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan yapı ile 1950'li yılların siyasal gelişmelerini 

açıklama noktasında belirleyicidir. 1960 sonrası döneme bakıldığında ise yukarıda da belirtildiği gibi 

paradigmanın özünde yer alan merkezin değerlerinin yeniden üretilmesi sürecinin geçerli olmadığını 

görmek mümkündür. Dolayısıyla paradigma, alan ile ilgili yazında sıklıkla üzerinde durulan 1980 

sonrası gelişmeleri değil aslında 1960 sonrası gelişmeleri açıklamak noktasında da yetersizdir.  

Merkez-çevre paradigması, sisteme yönelik müdahalelerin sonuçları açısından hakim bir 

paradigma olarak kabul edilememekle birlikte yazındaki egemenliğini çok uzun yıllar sürdürmüş ve 

2000'li yılların ortalarına kadar kullanılagelmiştir. Paradigmanın uzun ömürlü olmasını sağlayan husus 

ise bürokratik elitlerin 2000'li yılların ortalarına kadar geleneksel merkezin değerlerine sahip 

çıkmasıdır. Dolayısıyla sistem yine geleneksel merkez-çevre paradigması ile açıklanabilir bir niteliğe 

sahip olmuştur. 

2007 yılında devletin zirvesinde yaşanan değişim geleneksel merkez-çevre ayrılığının da 

sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı'nda yaşanan, 2010 yılı 

Anayasa değişiklikleri ile birlikte devam eden süreç, geleneksel bürokratik yapıda ciddi bir ideolojik 

dönüşüm yaratmıştır. Bürokratik elitin önemli parçalarında artık geleneksel çevrenin temsilcisi olan 

bir iktidar tarafından atanmış kişiler yer almaktadır. Ancak bu noktada altı önemle çizilmesi gereken 

bir nokta söz konusudur. Bürokratik elitin önemli kademelerinde geleneksel çevrenin değerlerine 

yakın kişilerin olması, bu kişilerin geleneksel merkezin değerlerine karşı olduğu sonucunu doğurmaz. 

Paradigmada eleştirilmesi gereken bir diğer husus da tam da burada karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye siyasetinde 2007 sonrası yaşanan değişim geleneksel çevrenin değerlerinin merkeze 

taşınmasının önünü açmıştır. Çevre, bu anlamda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımların en 

önemli nedeni bürokratik kademelerin önemli noktalarında çevre değerlerini benimseyen kişilerin yer 

almasıdır. Ancak bu kişiler çevrenin değerlerini benimsemekle birlikte merkezin değerlerine karşı da 

hassasiyet sahibidirler. Bir başka ifadeyle geleneksel ayrımda kabul edilen, çevrenin değerlerinin 



832 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

bürokratik elitler tarafından sistem dışına çıkarılması düşüncesinin aksine hem geleneksel merkezin 

hem de geleneksel çevrenin değerlerinin bir arada olabileceği fikri yeni bürokratik elitler tarafından 

kabul görmektedir. Dolayısıyla Türkiye siyaseti için tek tip bölünmez bir merkezden söz etmek 

mümkün değildir. Ancak cari Türkiye siyasetinde siyasal sistemin karakteri geleneksel çevrenin 

değerleriyle tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bölünemez merkez düşüncesinin aksine, geleneksel 

merkezin değerlerinin "uzak merkez" olarak nitelendirilebileceği yeni bir sistem söz konusudur. Bu 

durum aynı zamanda şu sonucu da çıkarmamızı sağlar: sistemin merkezi tek olmadığı gibi değişmez 

de değildir. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede olası iktidar değişiklikleri ile yeni bir merkez ve 

yeni bir çevre tanımlaması yapmak da mümkündür. 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA VERİLEN YABANCI DİL 

EĞİTİMİNİN ANADİL ARTİKÜLASYON BECERİLERİNE ETKİSİ 

Miray ÖZÖZEN DANACI, Nurdan KAVAKLI, Gülşah TIKIZ 

ÖZET 

PROBLEM DURUMU 

 Dil, düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel 

faaliyetleri içeren ve biyolojik açıdan kritik dönem olarak adlandırılan okul öncesi dönemde kazanılan 

bir iletişim becerisidir. Çocuğun bu dönemde yabancı dil öğrenmeye başlamasının olumlu transfer 

oluşumunu destekleyerek, hem yabancı dili anadili gibi öğrenebilmesini hem de ana dilini daha rahat 

öğrenmesini kolaylaştırabileceği düşünülmektedir.  

AMAÇ 

 Buradan hareketle, eğitimsel uygulamaların niteliği, etki mekanizmasında öncelik ve sonralık 

etkileri de göz önünde bulundurularak 2-4 yaş aralığı yabancı dil eğitimi almış çocukların anadil 

gelişim düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

 Araştırma, deneme modeli türlerinden karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup sontest modelli 

olarak yürütülmüştür. Deneme modeli ise özellikle dil gelişimi değerlendirmelerinde uygulanan kesit 

alma yaklaşımı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni 2-4 yaş aralığı çocuklar oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklem grubunu ise Ankara ilinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına bağlı 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları bünyesindeki Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinden 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 32 deney grubu ile 32 kontrol grubu olarak toplam 64 çocuktan 

oluşmaktadır. Çalışmada, veri toplama araçları olarak; çocukların demografik bilgilerini elde etmek 

amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu”, ile son test olarak 

uygulamak amacıyla Fin Radyo-Tv Meb Rehberlik ve Araştırma Merkezi (1990), tarafından 

hazırlanan basılan, geçerlilik ve güvenilirliği ilgili kurum tarafından yapılmış olan Kelime Söyleyiş 

Testi kullanılmıştır. Çalışmada 2 yaştan 4 yaşa kadar kreşte periyodik olarak temel İngiliz dili eğitimi 

almış çocuklar deney grubunu, herhangi bir yabancı dil eğitimi almamış çocuklar ise kontrol grubunu 

oluşturmaktadır. 
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BULGULAR 

Anadili eğitim öğretim süreçlerinde çocukların artikülasyon becerilerini geliştirmede 

faydalanılacak İngilizce eğitiminin etkilerine yönelik incelemelere yer veren araştırmada, son-test 

verileri incelendiğinde eğitim programının uygulandığı deney grubunda yer alan çocukların 

artikülasyon becerileriyle kontrol grubunda yer alan çocukların artikülasyon becerileri arasında deney 

grubu lehine anlamlı farklılığın bulunduğu görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Erken yaşlarda yabancı dil eğitiminin sanıldığı gibi sadece başka dili kullanma becerisi 

sağlamadığı, anadile katkı sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, yabancı dil, artikülasyon. 

 

THE EFFECTS OF FOREİGN LANGUAGE EDUCATION PROVIDED TO PRE-

SCHOOL CHILDREN ON THEIR ANATOLIC ARTICULATIONS 

ABSTRACT 

PROBLEM STATE 

Language, thinking, remembering, conceiving, directing attention, perceiving etc. is a 

communication skill acquired during the pre-school period that includes all mental activities and is 

called the biologically critical period. By starting to learn foreign language in this period, it is thought 

that by supporting positive transfer formation, the child can learn both as a foreign language and as a 

mother language. 

PURPOSE 

From this point of view, it is aimed to examine the level of native language development of 

children with 2-4 years old foreign language education by taking into account the nature of educational 

practices, prioritization and posterior effects in effect mechanism.  

METHOD 

The study was conducted as a comparative unsynchronized groupwise pattern model from the 

experimental model types. The trial model was evaluated with the cross-sectional approach, which is 

used especially in language development evaluations. The study's universe consists of children aged 2-

4 years. The sample group of the study is a total of 64 children, 32 experiment and 32 control groups 

selected by random sampling method from day nursing homes and kindergartens within the Social 

Services and Child Protection Institutions of the Ministry of Labor, Social Services and the Ministry of 

Family in Ankara. In the study, as data collection tools; the Demographic Information Form, created 
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by the researchers to obtain the demographic information of the children, and the Word Verbal Test 

conducted by the related institution, which was prepared by the Fin Radyo-Tv Meb Guidance and 

Research Center (1990). In the study, the cri- tery from age 2 to 4 years periodically constitutes the 

control group of children with a basic English language education in the experimental group and 

children without any foreign language education.  

FINDINGS 

After completing the appropriate statistics according to the obtained data, the data related to 

the subject will be presented. Discussion and Conclusion: As a result of the research findings, relevant 

studies will be compiled and necessary discussions and conclusions will be explained. 

FINDINGS: 

In the study which includes the examination of the effects of the English education to be used 

in the development of the articulation skills of the children in the mother tongue education process, it 

was seen that there was a significant difference between the articulation skills of the children in the 

experimental group and the articulation skills of the children in the control group in favor of the 

experimental group. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

It should be taken into consideration that foreign language education at an early age does not 

only provide the ability to use another language, but also contributes to the mother tongue. 

Keywords: Preschool, foreign language, articulation. 

 

GİRİŞ 

Literatürde okul öncesi dönemde yabancı dili ideal öğrenme yaşı oldukça tartışmalı bir 

durumdur. Bu hususta en kabul gören görüş ise ‘Kritik Dönem Hipotezidir’. Bu hipotezi ilk olarak 

Nörolinguist Penfield ve Roberts (1959), daha sonra ise Lenneberg (1967) ortaya koymuştur. Sonraki 

araştırmalar da bu görüşü destekler niteliktedir (Johnson & Newport, 1989; Oyama, 1976; Patkowski, 

1980; Johnson, Turner, 2003;). Bu görüşe göre ikinci dili öğrenmek için kritik bir dönem 

bulunmaktadır. Bu dönem sonrasında ikinci dili öğrenmek imkansız değildir ancak zordur. İkinci dili 

anadil gibi benzer yetkinlikte öğrenmek mümkün değildir. 

Çocuklar açısından 0–6 yaş aralığı yabancı dil öğrenimi açısından oldukça önemlidir. 

Doğumdan başlayarak 6 yaşına dek çocuk beyni algılama mekanizması oldukça aktiftir ve bu 

mekanizma sayesinde dil otomatik biçimde beyinde kayıt altına alınmalıdır. Çocuk işittiklerini bir 

kasette kaydeder gibi beyninde kayıt altına almaktadır. Bu yaşlarda dil öğrenimi ana dil öğrenimine 
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benzetilebilir. Çocuk bebeklik döneminden başlayarak yakınsak çevresini model alır ve söylenen 

sözleri kayıt altına almaya başlar. Kas gelişimi tamamlandıktan sonra ise kayıt altına aldıklarını 

uygulamaya başlar. Erken dönemde öğrenilen dil eğitimi de benzer prensiplere dayanmaktadır. Dil 

öğrenimi sürecinin en önemli adımları 0–6 yaş grubunda iken atılmalıdır. 6 yaş tamamlandıktan sonra 

dil eğitimi alan çocukların erken dönemde dil eğitimi alanlara oranla sözcük dağarcıklarının daha 

sınırlı olduğu ve tümce kurabilme yetilerininin erken yaşta dil öğrenenlere oranla eksiklik gösterdiği 

çalışmalarda ortaya konmuştur. Bunun nedeni algısal mekanizmanın etkinliğinin azalmasıdır. Bu 

araştırmalar çocukların ne kadar erken sürede dil eğitimi alırlarsa dil konusunda uzmanlaşmalarının da 

daha basit olabildiğini ortaya koymuştur. 

Dil öğrenimi, insan türünün sağlıklı devamı, çocukların bir birey olarak sosyalleşmelerini 

sağlamada iletişimde oldukça önemlidir. Dil öğreniminde en fazla kabul gören; insanın dil yetisinin 

biyolojik bir temeli olduğunu, doğarken dil yetisiyle, dil öğrenme mekanizması ile doğduğunu 

varsayan psiko-linguistik kuramlar yabancı dil öğreniminin de 3 yaş öncesi öğrenilmesinin daha etkili 

olacağını öne sürmüşlerdir. Özellikle alıcı ve ifade edici dil yeteneklerinin üst düzeye ulaşmasında 

erken çocukluk döneminde alınan yabancı dil eğitimi büyük ayrıcalık arz etmektedir. Dil becerilerinin 

desteklenmesiyle beraber ünlemler, sıfatlar ve zarfların uygun kullanılması oldukça önem arz 

etmektedir. 

Son yüzyılda erken çocukluk döneminden itibaren yabancı dil eğitimi uygulanmaya 

başlanmıştır. Bugünün şartları içerisinde sadece anadil bilmek ve konuşmak, tek dil bilmek yetersiz 

olmakta, en az bir yabancı dil bilmenin ve çok dilliliğin önemi artmaktadır (Atabek, 1994). Yabancı 

dil öğretimi her yaşta verilebilir ancak okul öncesi dönemde belli kritik dönemler vardır. Dil öğrenmek 

için de bu kritik dönemlerin önemi büyüktür (Demirezen, 2003). 

Çocuklara erken yaşta yabancı dil öğretmenin amacı çocuklardan yabancı dili ana dili gibi 

konuşmasını beklemek değil; kendi dilinin ve kültürünün dışında başka dillerin ve kültürleri 

olduğunun farkına varmasını sağlamak, bu kültürlere hoşgörülü olmayı öğretmek ve çocukların 

yabancı dil öğrenmeye olumlu bir tutum geliştirmesini sağlamaktır (Karakoç, 2007). Bu açıdan 

düşünüldüğünde yabancı dil öğrenimi ile anadil becerileri arasındaki bağlantıların incelenmesi 

hedeflenmemiştir. Ancak yabancı dil öğreniminin anadil sesletime ilişkin bir çok beceriye katkı 

sağlayabilmektedir. 

Erken dönemde çocuklara yabancı dil eğitiminin dil gelişiminde, insan sesi oluşum sürecinde 

olarak dört temel evre olan 1-Ekspirasyon, 2-Fonasyon, 3-Rezonasyon 4-Artikülasyon becerilerine 

pozitif katkılar sağlayabilmektedir. Bu aşamalar içerisinden biri olan artikülasyon becerisi, 

anlaşılabilen sesleri oluşturmada, sesletim organlarının fiziksel ayarlanmasında, konuşma uzuvlarının 

koordinesi ile harf, ses ve heceleri birleştirerek konuşmayı başlatma becerileri biçiminde 

açıklanmaktadır (Garretson, Robert, 1993; Sabar, 2008). Artikülasyon ve sesletim becerileri 
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çocukların gelişim aşamalarına paralel biçimde gelişmektedir. Dolayısıyla yabancı dil öğrenmenin 

çocukların artikülasyon becerilerine katkısının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden 

hareketle yabancı dil öğreniminin sesletim (çene, dudak, dil, ağız kasları) organlarına yönelik 

psikomotor hareketleri, seslerin doğrusunu dinleme, çıkarmaya çalışma, heceleri kullanma becerisini 

gerektirmesinden dolayı çalışmanın yapılması planlanmıştır. 

Araştırmada yabancı dil öğreniminin 2-4 yaş aralığı çocukların artikülasyon becerilerine 

etkisinin olup olmadığı eğer etkisi varsa bu etkinin demografik özellikler açısından bu etkinin 

boyutları çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Yabancı dil eğitiminin 3 yaşından önce başlama 

gerekliliğinden yola çıkılarak çalışma 2-4 yaş aralığı çocuklar üzerinde yürütülmüştür. 

1. METHOD 

1.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma deneysel modelli ön-test –eğitim- son-test olarak nicel modelde oluşturulmuştur. 

Çünkü deneysel model araştırmacının kontrolü altında değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini 

keşfetmek için gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma alanıdır (Büyüköztürk, 2000; Karasar, 

2005; Sencer, 1978). Bu sebeple çalışmada planlanan değişkenler arası ilişkinin anlaşılabilmesi 

açısından bu model temel alınmıştır. Elde edilen verilerin analiz çalışmasında aritmetik ortalamalar, 

standart sapma ve p değerleri hesaplanmıştır.  

1.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini okul öncesi eğitim alan 2-4 yaş aralığı çocuklar oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklem grubunu ise Ankara ilinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına bağlı 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları bünyesindeki Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinden 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 32 deney grubu ile 32 kontrol grubu olarak toplam 64 çocuk 

oluşturmaktadır. Çocukların 30’u 24-35 aylık; 34’ü 36-48 aylıktır. 

1.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmacılar tarafından çocuklar ve ailelerine yönelik demografik bilgilerin yer aldığı Kişisel 

Bilgi Formu ve Kelime Söyleyiş Testi uygulanmıştır. 

1.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Formda çocukların doğum tarihi, cinsiyeti hakkında bilgiler bulunmaktadır. Daha sonra bu 

bilgiler bağımlı ve bağımsız değişkenler açısından incelenmiştir.  

1.3.2. Kelime Söyleyiş Testi 

Test, 2 - 8 yaş aralığında yer alan çocukların ifade edici dil gelişimi ile artikülasyon 

becerilerinin ölçülmesi amacıyla T.C. Fin Radyo-Tv (RFT), Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik 
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Araştırma Merkezine bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1990), tarafından 

hazırlanmıştır. Testin geçerlik güvenirliği ise ilgili kurum tarafından yapılmıştır. Kelime Söyleyiş 

Testi, çocukların konuşurken yanlış çıkardıkları seslerin tespit edilmesinde ve sesletim bozukluğu 

bulunan çocukların değerlendirilme süreçlerinde uygulanmaktadır. İfade edici dil becerilerini ölçen 

testteki belirleyici odak nokta, ses atlama, ses ekleme, sesin yerini değiştirme ve ses çarpıtmalar 

konusunda yapılan hatalardır. 

1.4. Yabancı Dil Eğitim Programı 

Program içeriği 2-4 yaş aralığı çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak iki İngiliz Dili 

Eğitimi uzmanı tarafından oluşturulmuştur. Program yapılandırılmadan önce çocukların ön bilgileri, 

hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenmiş, çocukların dikkat süresi, ilgileri göz önüne alınarak 8 haftalık 

eğitim içeriği; kavramlar ve temel diyaloglardan oluşturulmuştur. Ayrıca çalışmanın sonucunda 

geçerliği etkileyebilmesi bakımından her hangi bir çocukta işitme engelinin ve ya özel gereksinim 

durumunun bulunup bulunmadığı göz önünde bulundurulmuştur. 

Öncelikle deney ve kontrol grubu çocuklarına ön-test çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaları 

takiben sadece deney grubu çocukları eğitim programı içerisine alınmıştır. Uygulamaların her birinin 

süresi 25 dk. olarak belirlenmiş ve eğitimler haftada 2 seans olacak şekilde toplam 8 hafta boyunca 

uygulanmıştır. Farklı kategorileri içeren her bir oturumda ingilizce eğitimi tamamlanmıştır. Eğitimin 

bitiminden sonra deney ve kontrol grubu çocuklarına tekrar son test uygulanmıştır. 

Tablo 1. 24-48 ay çocuklara verilen yabancı dil eğitim içeriğinin haftalara göre bilgileri 

Haftalar Kategori İçerik 

1 Kavramlar Sayılar 

2 Kavramlar Meyveler, Sebzeler 

3 Kavramlar Meslekler 

4 Kavramlar Yer/yön-Mekanda Konum 

5 Kavramlar Zaman-Boyut-Miktar-Zıtlık 

6 Kavramlar Duygu 

7 Diyaloglar Temel soru-cevaplar (günlük dil) 

8 Diyaloglar Temel soru-cevaplar (günlük dil) 
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1.5. Verilerin Analizi 

Kelime Söyleyiş Testi ile çocuklardan elde edilen ön-test ve son-test sonuçları birleştirilerek 

veri toplama süreci sonlandırılmıştır. Araştırma kapsamında yabancı dil eğitim programının 

uygulandığı deney grubu ile kontrol grubu çocukları arasında, sesletim becerileri yönünden farklılığın 

bulunup bulunmadığını değerlendirmek için gruplararası ve grupiçi incelemelerde kullanılan T-testi 

uygulanmıştır. 

2. BULGULAR 

Bu bölümde çalışmadan elde edilen çocuklara ait bulgular öncelikle ön-test ve son-test 

farklılıklarına ilişkin değerlendirmelerle incelenmiş, çocukların yaş değişkenine bağlı olarak 

değerlendirilmiştir. Daha sonra tüm çocuklardan elde edilen genel veriler, çocuklara uygulanan ölçme 

aracı sonuçları ışığında değerlendirilmiştir. 

Tablo 2. Deney ve kontrol gruplarının yabancı dil eğitimi uygulama öncesi ön-test başarı 

ortalamaları, standart sapmaları ve t-testi sonuçları 

 Gruplar N X  SS Sonuç 

Artikülasyon 

Öntest 

Deney  32 23,64 3,246 T= -,347 

SD=84 Kontrol 32 23,56 3,102 

P>0.05 

Tablo 2 incelendiğinde, deney grubu X =23,64; kontrol grubu X =23,56 olarak hesaplanan ön test puan 

sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun ortalamaları arasında anlamlı derecede farklılığın 

olmadığı görülmektedir (P>0.05). Bu bulguya dayanarak ön test sonuçları açısından deney ve kontrol 

gruplarının Kelime Söyleyiş Testi’ne ilişkin artikülasyon becerilerinin eşit olduğu söylenebilir. 

Tablo 3. Deney grubunun ön test-son test puanlarına ilişkin ortalama, standart sapma ve t-testi 

sonuçları 

Testler  N X SS P 

Öntest  32 23,64 3,246  

,005* 
Sontest 32 28,92 1,672 

(P>0,05). 

Tablo 3 incelendiğinde, deney grubunun ön test puan ortalaması X =23,64 ile son test puan 

ortalaması X =28,92 arasında anlamlı düzeyde farklılığın bulunduğu görülmektedir (P>0,05). Bu bulgu 
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ile yabancı dil eğitiminin çocukların dil gelişimlerinde artikülasyon becerilerine yönelik anlamlı 

düzeyde olumlu etkisinin olduğu düşünülebilir.  

Tablo 4. Deney ve kontrol gruplarının yabancı dil eğitimi sonrası son-test puanlarının 

ortalamaları, standart sapmaları ve t-testi sonuçları 

Testler Gruplar N X S P 

Sontest Deney  32 28,92 1,341 

,003* 

Kontrol  32 24,84 1,739 

Tablo 4’de deney grubunun son test puan ortalamasının X =28,92 kontrol grubunun puan 

ortalamasından X =24,84 yüksek olduğu ve yapılan T-testi sonucunda deney ve kontrol grupları son 

test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu görülmektedir (P>0,05). Puanların 

ortalaması açısından, deney grubunun puan ortalamasının kontrol grubunun puan ortalamasından 

yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 5. Deney grubu çocuklarının yabancı dil eğitimi sonrası son-test artikülasyon beceri 

puanlarının yaş değişkenine göre ortalamaları, standart sapmaları ve t-testi sonuçları 

S
o

n
-t

es
t 

Yaş Aralığı N X S P 

24-35 ay 30 20,37 1,852 

,002* 

36-48 ay 34 33,39 1,034 

 Tablo 5’te kontrol grubu çocuklarının artikülasyon testinden aldıkları puanların yaş değişkenine göre 

t-testi sonuçları yer almaktadır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde 24-35 ay aralığında bulunan 

çocukların, 36-48 ay aralığında bulunan çocuklara oranla anlamlı düzeyde daha düşük artikülasyon 

becerisi performansı sergiledikleri görülmüştür. 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çocuklarla iletişim kurmanın en önemli süreçlerinden biri çocukla etkili konuşma veya yapılan 

uygulamalar sırasındaki anlatış biçimleridir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki 

algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne 

kaydedilmektedir. Bu bağlamda yabancı dil öğreniminin erken yaşlarda olması öğrenmenin etkililiğini 

artıracaktır. 

Anadili eğitim öğretim süreçlerinde çocukların artikülasyon becerilerini geliştirmede 

faydalanılacak İngilizce eğitiminin etkilerine yönelik incelemelere yer veren araştırmada, son-test 
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verileri incelendiğinde eğitim programının uygulandığı deney grubunda yer alan çocukların 

artikülasyon becerileriyle kontrol grubunda yer alan çocukların artikülasyon becerileri arasında deney 

grubu lehine anlamlı farklılığın bulunduğu görülmüş kontrol grubunda da bir miktar artış bulunduğu 

ancak bu yüksekliğin deney grubu çocuklarına daha düşük seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Eğitim programının uygulanmadığı kontrol grubunda da belli düzeyde artikülasyon becerilerinde 

yükselme tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak araştırmanın farklı formlarda tekrarlanması ile 

taktirde pozitif yönlü dikkate değer sonuçlar elde edileceğini göstermektedir. 

Araştırmada, yabancı dil eğitimi uygulamalarından sonra, kontrol grubunda da çocukların 

artikülasyon becerilerinde belli düzeyde bir yükseliş görülmesinin, erken çocukluk dönemindeki 

çocukların devamlı olarak ilerleyen, hızlı bir gelişim skalası içerisinde bulunmaları sebebiyle olduğu 

söylenebilir. 

Yabancı dil eğitiminin erken çocukluk döneminde uygulanması, çocukların hayal güçlerini 

geliştirmelerine, dil gelişimlerine, yaratıcılıklarını, önsezilerini ve kendini ifade etme becerilerini 

geliştirmelerine, liderlik özelliklerinin edinmelerine, sorumluluk alma duygularının kontrol 

edebilmelerine, uyumlu, yardımsever kişilik geliştirmelerine özgüven duymalarına, arkadaşlık 

ilişkilerini güçlendirmelerine katkıda bulunmaktadır.  

Çalışmadan elde edilen bulgular çeşitli gelişim kuramlarında ifade edilen dil gelişiminin 

sürekliliği ilkesi ile paralellik göstermektedir. Piaget’nin (1960) bilişsel gelişim kuramı ve Pavlov 

(1927), Watson (1973), Skinner (1976), Vygotsky, (1985) ve Bandura’nın (2006) gelişim teorilerinde 

belirttikleri mekanistik bakış açısına göre gelişimin sürekliliği ilkesi ile benzer özellikler ortaya 

koymaktadır. Araştırmacılar, okul öncesi çocukların sözcük kullanma, cümle anlayışına yönelik 

gelişimleri takip etmişler, incelemişler ve yaşla birlikte cümleyi anlama ve doğru kullanabilme 

oranının arttığını bulmuşlardır (Lempert, 1985; Baykoç, Arı, 1992: Aydoğan, Koçak, 2006; Yıldırım, 

Doğru, Alabay, Kayılı, 2010). 

Araştırmacılar yabancı dil eğitiminin çocukların dil edinimine ilişkin işlevinin kelime söyleyişi ve 

artikülasyona dair dilin biçim bilgisi, devrik cümle ve cümlenin ögelerinin yerini algılama konusunda 

etkili olduğunu ifade etmektedirler (Maxwell, Loomis, 2003; Onwuegbuzie, Leech, 2004). 

Tüm bu çalışmaların dışında literatürde normal gelişime sahip çocukların ilerleyen yaşla beraber 

ifade-edici dil becerilerinin yabancı dil öğrenimi ile gelişim gösterdiğini destekleyen araştırmalar 

bulunmaktadır (Güler, Dönmez, 2007). Yaşla birlikte çocukların bilişsel süreçleri de hızlanmaktadır ve 

bu durum çocukların ileri kompleks yapılara ilişkin algılarının açılmasını sağlayarak alıcı dil 

becerilerini geliştirir (Erkan, Yüksel, 2003; Musolino, 2004; Fojkar, Pizorn, 2015).  Yapılan bu 

çalışmalar göz önünde bulundurularak araştırmada deney grubu kullanılmış ve bahsedildiği üzere 

kontrol grubunda da benzer bir miktar artış tespit edilmiştir. 
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 Çalışmada, yapılandırıcı anlatım teknikleriyle yaşamsal ve somut hale getirilen yabancı dil 

eğitiminin erken çocukluk döneminde çocuğun artikülasyon becerilerini geliştirmesinin yanı sıra 

dilin yapısını ve çocukların zihninde kurgusal düşünmeleri üzerinde etkililiğinin de araştırılmasının 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde çalışma sonucunda aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmesi gerekliliği sunulmuştur; 

 Erken yaşlarda yabancı dil eğitiminin sanıldığı gibi sadece başka dili kullanma becerisi 

sağlamadığı, anadile katkı sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Diksiyon dil gelişiminde önemli bir beceridir. Bu becerinin desteklenmesinde yabancı dil destekli 

eğitimlerin düzenlenmesi ve çocuklara uygulanması eğitimciler tarafından teşvik edilmelidir. 

 Uzman eğitimciler yabancı dil öğreniminde kelime telaffuzuna destek verme amacı taşıyor iseler 

temel kavramlar ve temel diyaloglardan başlayarak yabancı dil eğitimi önem vermeli ve çocukları 

etkin kılmalıdırlar. 

 Klasik metotların dışında, 3-6 yaş arası çocuklarda sık rastlanan artikülasyon, kekemelik kelime 

telaffuzu gibi sorunlar için yabancı dil eğitiminin bilinçli kullanılması eğitimciler ve ebeveynler 

tarafından teşvik edilmelidir. 

 Ebeveynler ve eğitimciler, yabancı dil eğitim uygularken tıpkı bir terapist gibi hece ve ses üretimi 

egzersizler yapmalıdırlar. 
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 

Çağatay TUNÇSİPER 172 

Emine Gökçen MERCAN 173 

ÖZET 

Bireysel emeklilik sitemi, bireylerin gelir elde ettikleri dönemlerdeki yaşam standartlarını 

emekli olduktan sonraki dönemlerde de koruyabilmeleri ve bu standartları koruyabilmek, 

sürdürebilmek adına kamu sosyal güvenlik sistemlerine ek olarak oluşturulan tamamlayıcı bir 

sistemdir. 

Bireysel emeklilik sistemi ile bireylerin ilerleyen dönemlerdeki refah seviyelerini koruyabilmek 

ancak aynı zamanda uzun vadeli beklemede olan fonlar ile ekonomiye ciddi bir kaynak 

oluşturmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde refah seviyesindeki artış ile insan ömründe uzama ve yaşlın 

nüfusta artış meydana geldiği gözlemlenmektedir. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 

bireysel emeklilik sistemleri önem kazanmıştır. 

Bireysel emeklilik sistemi bir çok ülkede bireyleri korumak amaçlı gönüllü ya da zorunlu olarak 

bulunmaktadır. Bizim ülkemize ise 2001 yılı ile sisteme geçiş yapılmıştır. Türkiye’de devlet desteği 

ile bireysel emeklilik sistemine geçiş hızlandırılmış ve gelişimine hız kazandırılmıştır. Göstergeler 

kontrol edildiğinde sistem bireyler ve aynı zamanda ekonomiye olumlu tepkiler vererek gelişmeye 

devam edeceği yönünde görüntülenmektedir. 

ABSTRACT 

Individual Pension System, Individual Pension Income is a complementary system to public 

administration in order to be able to maintain and maintain these standards in the later periods when 

they retire. With the private pension system, long-term pending funds and economies are a serious 

source of funds to protect the prosperity levels of individuals in the future. The developments in the 

developed and developing world are living and experiencing together. Labor retirement systems have 

gained significant importance in order to ensure the negativities that may arise. The individual pension 

system is very individual. Our country has been transitioned to the system in 2001. government 

incentives in Turkey is accelerated with those of the labor pension. When the indicators are checked, 

the system provides favorable responses to the individuals and the economy. 
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GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile birlikte yaşam standartlarımız 

yükselmiş durumdadır. Yaşam standartarımızın yükselmesi ile birlikte insan ömrününde de iyileşme 

ve yaşlı nüfusta artış olmuştur. Yaşlı nüfustaki artış ile birlikte ekonomik olarak iyileştirmelere 

gidilmesi planlanmıştır.  

Bireysel Emeklilik Sistemi ile çalışma hayatındaki yaşanan standartların emeklilik sonrasında 

da devam etmesi planlanmıştır. Bu sistem ile beklenen çalışma hayatı boyunca sisteme dahil olarak 

yapılan birikimler ile bireylerin emeklilik dönemindeki hayatlarında rahat bir yaşam sürmeleri 

planlanmıştır. Sistemde aynı zamanda bireylerin birikimleri ile ekonomiye katkı sağlanması ve 

kuşşanılabilir nakit bulunması ekonomiye katkı sağlanması planlanmıştır. 

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

Bireysel Emeklilik Sistemi kişilerin çalışma hayatı boyunca sağladıkları refah düzeyini 

emeklilik hayatlarında da devam ettirebilmeleri için planlanmış kamu sosyal güvenlik sistemlerine ek 

bir sistem tamamlayıcı olarak oluşturulmuştur. Bireysel emeklilik sistemi ile bir bakıma kişileri 

tasarrufa yönlendirmek amaçlanmıştır, yanısıra ülke ekonomisine kaynak yaratmak amaçlanmıştır. 

Bireysel Emeklilik Sistemine ihtiyaç duyulmasında ekonominin gelişmesi, yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi en önemli etkendir. Yaşam koşulları iyileştirilmeden önce insan ömrü 40 – 50 yıl ile 

sınırlı iken günümüzde bir bireyin ortalama yaşamı 70 – 80 yıl olarak bulunmaktadır. Bu durum ile 

birlikte ekonomilerde yaşlı nüfusun çalışma hayatının son bulduğunda gelirlerinin yeterli gelmesi ve 

kendi kendine çalışma hayatındaki standartaları yakalayabilmesi amaçlanmıştır. Çalışan kesimin 

ödemiş olduğu vergiler, bütçe üzerinden ayrılan parçayeterli gelmediği takdirde ekstra bir çözüm 

aranmıştır. 

Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan birikimler bireyler yaşlansığında aldıkları emekli maaşına ek 

bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bu birikimler aynı zamanda bireylerin emekliliğine kadar devlet 

bütçesine bir ek gelir, kaynak oluşturmaktadır. Sistem emekliliğin yatırımı ve devletin ek gelir 

kaynaklarından biri haline gelmiştir. 

2. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

Günümüzde birçok gelişmiş ülke Bireysel emeklilik sistemine dahil olmuş durumdadır. 

Ülkemizde de bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale getirilmiştir. Bireysel emeklilik sistemi ile 

amaçlanan bireylerin gelecekte emeklilik hayatlarında refah seviyelerinde değişim olmadan ömürlerini 

devam ettirmeleridir. 

Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine geçişin en temel sebebi Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 

etkin olarak görevini yerine getirmemesidir. Geçmiş yıllara yönelik olarak baktığımızda erken 
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emeklilik yaşı, sık sık getirilen prim afları sosyal güvenlik sisteminin etkin çalışmadığına ve ülke 

ekonomisinde yaşanan sıkıntılara en temel örneklerdendir.  Bu durumun uzun yıllar devam etmesi 

sonucunda büyük gelir kayıpları yaşamıştır, bütçe açıkları ve enflasyon önlenemez duruma gelmiştir. 

90’lı yılların sonlarına doğru bu konu ile ilgili  reformlar başlatılmıştır. 1999 yılında yılında Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun 28 Mart 2001 tarihinde 

TBMM tarafından kabul edilmiş 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihi 

itibariyle ilk emeklilik planı onaylanmış ve bireysel emeklilik sistemi hayata geçmiştir. 

Bireysel emeklilik sistemine geçiş aşamamız en temel şekilde bu aşamalar ile başlamış sisteme 

geçiş yapıldıktan sonra da bir çok reformlar yapılmıştır. Bireysel emeklilik sistemi gönüllü ve sorunlu 

olarak ülke tercih ve ekonomik, kültrel seviyelerine göre ayrılmakatdır. Ülkemizde bireysel emeklilik 

sistemi önce gönüllülükesasına dayalı olarak başlamış ancak yeni reformlar ile katılımlar devlet teşviki  

ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir.  

Ülkemizde bireyler emeklilik dönemlerine yatırım ve aynı zamanda genel olarak tasarruf ve 

birikim konusunda geleneksel yöntemlerden vazgeçememektedirler.  Yastık altı birikimlerden 

vazgeçemeyen bireylerin bu tutumu bireye ve ekonomiye katkı sağlamamaktadır. Birikim konusunda 

yanlışlardan ve geleneksellikten vazgeçemeyen bireyin bu tutumunun kırılması ve hem bireylerin 

hemde ülke ekonomisinin refah durumu için bireysel emeklilik sisteminde zorunluluğa gidilmesi 

sistemin işlevselliği açısından da faydalı olarak ilerlemeyi sağlamaktadır. 

3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KOŞULLARI  

Bireysel emeklilik sistemine dahil olamak için bazı temel kriterler bulunmaktadır. Genel hatları 

ile değinmek gerekirse; 

 Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes dahil 

olabilmektedir. 

 Bireylerin emekliliğe hak kazanabilmesi için 10 yıl sistemde bulunmlaraı ve 56 yaşını 

doldurması gerekmektedir. 

 Sistemde 3 yılını tamamlayan katılımcılara devlet katkısı verilmektedir. Sistemde ne kadar 

uzun süre geçirilirse bu durum katılımcının lehine olmaktadır. 

 Sisteme dahil olan kişi talep ettiğinde sistemden ayrılabilir. Ayrılma durumunda 3 yılı 

tamamlamış olan katılımcı devlet katkısından kesinti ile yatırımlarını alır ancak daha erken 

sistemden ayrılma durumunda katılımcı yalnızca ödemiş olduğu yatırımın iadesini alır. 

 Katılımcının vefatı durumunda birikimleri, devlet katkısı ve yatırımları sözleşmede belirtlilen 

yasal temsilcisine ödenir. 

 Bireysel emeklilik sisteminde geçirilen uzun süreli yatırım hayatı bireye o derecede fayda 

sağlamaktadır. 
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Bireysel emeklilik sisteminde şeffaflık ön planda olmalıdır. Yatırımcı yapmış olduğu ödemeler, 

devlet katkısı, risk ve ilerlemeler ile ilgili olarak net bilgiye erişebilmeli, sistemde katılımcının aklında 

soru oluşturacak herhangi bir pürüz bulunmamalıdır. Dönemler olarak bireysel emeklilik yatırımlarına 

ilişikin raporlar susnulmalı ve katılımcılara duyurulmalı rakamlar net bir şekilde sunulmalıdır. 

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların yatırımlarının sistem içerisinde desteklenerek kontrol 

edilmesi amaçlı belirlenmiş merkezler bulunmaktadır. Bireylerin yatırımları özel ve devlet garantili 

olarak korunmaktadır. 

 Hazine Müsteşarlığı 

 Sermaye Piyasası Kurulu 

 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 

 Emeklilik Şirketleri 

 Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM) 

Yukarıda saymış olduğumuz birimler katılımcıların yatırımlarının birçok sistem ile korunarak 

saklandığı ve aynı zamansa tarafsız güvenli ellerde olduğunu göstermektedir. Bu sistemin hem devlet 

hem de özel şirketlerce korunduğu ve devamlılığın sürdürülmesi amaçlanarak bütün destekleri 

topladığı görülektedir. 

4. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAPILAN REFORMLAR 

2003 yılı itibariyle bireysel emeklilik sistemine geçiş yapılmış ancak sistemin devamlılığı için 

geliştirilmesi ve eksik yönleri üzerinde çalışmalar yapılması gerekmekteydi. Özellikle sistemkatılımı 

cazip hale getirme konusunda yetersiz kalmış durumdaydı. Bu konu üzerine sistemin geliştirilmesi 

eksiklerin tamamalanması ve  daha cazip hale getirilmesi amaçlanarak 2012 yılı ve sonrasında 

mevzuat değişimi ve kasamlı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler ile sisteme olan 

ilgilinin artacağı planlanmıştır.  

2012 yılı itibariyle yapılan reformlar; 

 Devlet katkısı, 

 Bireysel emeklilik ödemelerinde istisna uygulaması, 

 Hesap birleştirme ve şirketler arası aktarım, 

 Yönetim gider kesintisi, 

 İşveren ödemesi olması durumunda hak kazanma süresi, 

 Ödenen katkı paylarının matrah tespitinde indirim konusu yapılabilmesi, 

 Emeklilik fonlarından yapılacak gider kesintileri, 

 Yıllık gelir sigortası uygulaması, 

 Diğer düzenlemeler. 
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5. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELİNEN SON AŞAMA 

Bireysel emeklilik sistemine başlangıç sistemde yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda 

günümüzde sistem ile ilgili gelişmiş ülkelere oranla küçük olsada büyük bir ilerleme katedilmiş 

durumdadır. Bireysel emeklilik sistemine giriş ile günümüz değerleri karşılaştırıldığında aradaki 

farklılık rakamlara değinildiğinde daha net olarak görülmektedir.  

Tablo 1: BES Özet Verileri (Veriler Emeklilik Gözetim Merkezi’nden alınmıştır.) 

 

Rakamsalolarak kontrolleri başlarken öncelikler günümüzde sisteme dahil olan katılımcıların 

net rakamını görmek güncel verilere değinmek gerekirse ülke genelinde düşük ancak kendi kulvarında 

yüksek bir rakam olarak bulunmaktadır. 

Tablo 2: Yaşa Göre Katılım Oranları 

 

Yapılan düzenlemeler ve çalışmalar sonucunda Bireysel Emeklilik Sistemine olan ilgi ve 

süreklilikte artış görülmektedir. 2003 ve 2018 yılları verilerini karşılaştırdığımızda 2003 yılında 25 – 

34 arası katılımcı oranı yüksek iken 2018 yılında yaş oranlarına baktığımızda en önemli katılım 

Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı: 6.951.893 kişi

Katkı Payı Tutarı: 7.659,5 milyon TL

Devlet Katkısı Fon Tutarı: 9.759,2 milyon TL

Yatırıma Yönlenen Tutar: 56.777,0 milyon TL

Katılımcıların Fon Tutarı: 77.149,4 milyon TL

BES Özet Verileri (21.09.2018)

25 Altı 25 - 34 Yaş 35 -44 Yaş 45 - 55Yaş 56 Yaş ve Üzeri

31.12.2003 827 5.342 4.998 3.723 355 15.245

31.12.2004 27.323 132.011 106.193 44.593 4.137 314.257

26.12.2005 54.480 273.557 222.494 103.172 12.439 666.142

31.12.2006 80.185 428.632 360.283 177.769 26.781 1.073.650

31.12.2007 106.925 579.060 485.578 246.928 39.213 1.457.704

31.12.2008 122.129 687.539 581.450 302.390 51.846 1.745.354

25.12.2009 130.082 768.511 662.383 361.400 65.946 1.988.322

31.12.2010 136.970 869.568 755.898 433.448 85.594 2.281.478

30.12.2011 155.800 986.991 880.952 503.097 112.737 2.639.577

28.12.2012 185.576 1.137.892 1.058.646 594.389 142.530 3.119.033

27.12.2013 261.036 1.436.453 1.399.488 816.906 213.073 4.126.956

26.12.2014 318.912 1.678.583 1.718.002 1.048.712 298.450 5.062.659

25.12.2015 370.127 1.897.073 2.036.921 1.287.595 412.436 6.004.152

30.12.2016 401.934 1.971.717 2.250.824 1.473.121 528.163 6.625.759

21.09.2017 393.491 1.927.972 2.349.778 1.626.328 625.046 6.922.615

21.09.2018 362.527 1.847.463 2.356.387 1.694.927 690.589 6.951.893

Tarih 
KATILIMCILARIN YAŞ DAĞILIMI

TOPLAM
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seviyesi 35 – 44 yaş aralığında bulunan bireylerde görülmektedir. Orta yaş olarak 

nitelendirebileceğimiz emekliliğe yaklaşılan bu yaş oranında bireyler geleceğe yönelik yatırımlarında 

daha aktif rol oynamaktadır. Bu yaş grubunun hemen ardında ise 25 – 34 yaş grubunda artış 

görülmektedir. Eğitim seviyesinin artışı, genç nüfusun bilinçlenmesi ve ülke durumu göz önüne 

akındığında bu yaş grubunda bulunan bireyler gelecek için yatırımlarına başlamış ve emekliliğine 

uzun süre bulunmasına rağmen gelecekte rafah seviyelerini arttıracak sistemleri benimsemişlerdir. 

Bireyler bu durumu yalnızca gelecekte, emeklilik dönemlerinde rahat bir seviyede bulunmak amaçlı 

düşünselerde toplumun ihtiyaçları ve içinde bulunduğumuz ekonomik sisteme de katkı 

sağlamaktadırlar. Ayrıca 25 – 34 yaş grubu katılımcıların sayısındaki artış ile ilgili ek olarak otomatik 

katılımda öngörülebilir. Üniversite mezuniyeti ile işe başlayan tüm genç yaş grubundaki kitle çalışmış 

olduğu kamu ya da özel şirketllerde otomatik katılım ile de sisteme zorunlu olarak dahil olmaktadır.  

Bireysel emeklilik sistemine katılım beklenen seviyelerin altında kalmasına rağmen veriler 

karşılaştırıldığında sistem içerisinde büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. 

2003 yılı ve 2018 yılı Şirket Bazında BES Temel Göstergeleri incelendiğinde 2003 yılında basit 

düzeyde sisteme yeni geçiş yapılmış sistemde katılımcı sayısı, katkı payı tutarı, sözleşme ve sertifika 

sayısı, yatırıma yönelen tutarlar baz alınabilecek bir yıl görüntülenmiştir zira bu bahsettiğimiz veriler 

dışında hiçbir veri bulunmamaktadır. 2018 yılına gelindiğinde ise katılımcı sayısı, katkı payı tutarları, 

yatırıma yönelen tutarlarda toplamda büyük bir artış yaşanmıştır. Bunun haricinde devlet katkısı, 

yatırımcıların fon tutarları, emekli olan yatırımcı sayısı, bireysel emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı 

bireysel emeklilik sözleşmesi gibi alanlar dolmuş ve verileri artış göztermiştir. Sistem bu süre 

içerisinde gelişme göstermiş ve 2013 yılından itibariyle sistemden ilk emeklilerini vermiştir. Toplam 

tutarlar artış göstermiş, devlet katkısı, kamuoyu, sosyal güvenlik kurumu ve sigorta şirketleri desteği 

ile bireysel emeklilik sistemine dahil olarak gelecek planları için yatırımlarda artış görülmüştür. 
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Grafik1: Katılımcı Sayısı 

21.09.2018 Emeklilik Gözetim Merkezinden (EGM) alınan verilere göre 2003 yılından 2018 

yılına kadar yapılan reformlar, iyileştirmeler ile Bireysel Emeklilik Sistemine katılım oranları 

artmıştır. 2003 yılında 11 emeklilik şirketi ile başlayan sistem günümüzde 18 şirkete yükselmiştir. 

Katılımcı sayılarını kontrol ettiğimizde en çok katılım oranı Garanti Emeklilik ve Hayat ile Anadolu 

Hayat Emeklilikte görüntülenmektedir. Katılımcı sayısının artışında sigorta şirketlerinin güvenilirliği, 

başarılı reklam yönetimleri ile bireylere geleceklerini koruyacaklarına dair verdikleri şeffaf bilgi ve 

güven politikası etkili olmuştur. 

BES’e geçiş süresi içerisinde sisteme katılım oranı artmış sistemde 10 yılın tamamlanması ile 

emeklilik ve geri ödeme başlatmıştır. Devlet tarafından katılım payında iyileştirmeler yapılmıştır ve 

günümüzde emeklilik hakkını tamamlamalarına rağmen daha uzun süre yapılan yatırımlardan elde 

edilecek gelirlerin yüksek olması sebebi ile sisteme katılımlarını sürdüren bireylerimiz bulunmaktadır.  

6. SONUÇ 

Bireysel emeklilik sistemi gelişmiş ülkelerden örnek alınarak ülkemizde uygulanmaya 

başlanmış bir sistemdir. Gelişmiş ülkelerin yakalamış oldukları seviyeye erişim sağlanamamış olsa 

dahi sistemde başlangıç aşamasından günümüze kadar ilerleme sağlanmıştır. Sisteme katılım 

oranlarımız, katılımcı sayımız, devlet desteği ve özel emeklilik şirketlerindeki artış sistemsel 

gelişmeye gösterebileceğimiz olumlu örneklerdir. 
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Bireysel emeklilik sistemi ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artışı ile birlikte 

ihtiyaç duyulan bir sistem haline gelmiştir. Bu emeklilik sistemi ile amaç katılımcıların çalışma 

hayatlarındaki alım güçlerini emekli olduktan sonraki dönemde devam ettirebilmek ve refah 

seviyelerinde düşüş olmadan hayatlarını idame ettirebilmektir. Bu amaca ek olarak ülke ekonomisine 

yatırımlar ile katkı sağlamak istihdam ve kalkınma konusunda ekonomiye destek olmaktır.  

Sistemin başlangıcı ile günümüzü karşılaştırdığımızda sistem içerisinde gelişme kaydetmiş 

ancak gelişmiş ülkelerin seviyesine yaklaşamamış durumdayız. Sistem ile ilgili bir çok reform 

yapılmış ve aşama kaydedilmiştir ancak öncelikle bireylerin tasarruf anlayışındareformlara gidilmesi 

gerekmektedir. Bireyler bu konuda sisteme güvenmemekte yastık altı yatrımlara devam etmektedir. 

Aynı zamanda birçok birey bu konu ile ilgili yeterli seviyede bilgiye sahip değildir. BES kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamış otomatik katılım ile bireyler sisteme zorunlu olarak dahil edilmeye 

başlanmıştır. Toplumda gelir seviyesi yüksek ve yatırım ile ilgili geleneksel yöntemlerden sıyrılmış 

bireyler BES ile yatırım yaparak devlet desteği ile birlikte hem ülke ekonomisine hemde kendi 

geleceklerine yatırım yapmaktadırlar. Ancak bu belirtmişolduğumuz kesim sistemi ve ülkeye ele 

aldığımızda çok düşük bir kesim olarak görülmektedir. 

Bireysel emeklilik sistemi başlangıcından günümüze kadarbaşarılı bir şekilde ilerlemiştir. 

21.09.2018 son verileri ile toplam katılımcı sayısı 6.951.893 kişiye ulaşmıştır. Katılımcı sayısının 

artması ile birlikte farkındalık da artmıştır ve pek çok insan bireysel emeklilik sigortası yaptırmaya 

başlamıştır. Ancak bu gelişme ve büyümenin devam edeblmesi için bireyler sisteme giriş için teşvik 

edilmelidir. Katılımcıların sistemde kalma süreleri uzatılmalı, sisteme güven duyulmalı, teşviklerin 

kamuoyuna anlatılması ve en önemlisi katılımcılara sürekli ve doğru bilgi aktarımı 

gerçekleştirilmelidir. Sistem üzerinde eksik olarak belirtilebilecek en temel problem sistem ile ilgili 

şeffaflık konusudur. Sisteme daha çok güvenilmesi ve cezbedici hale gelebilmesi için tüm 

yatırımcılara genel ve sürekli bilgi aktarımı sağlanmalı, katlımcıların akıllarında soru kalmamalı, 

bütün yöntemlerden, gelişmelerden haberdar olmalılardır. 

Sistemin başarı oranının daha da artış gösterebilmesi için daha çok tanıtım, pazarlama, başarılı 

fon yönetimi, şeffaflık ön planda tutulmalıdır. Devlet desteği artmalı sistem kamu ve özel aynı 

zamanda akamedik çevrelercede desteklenmeli ve sahiplenilmelidir. 

KAYNAKÇA 

1. Apak S. Taşcıyan K. H. (2010), Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi, Ekonomi 
Bilimleri Dergisi, 

2. Can. Y. (2010), Bireysel Emekliliğin Tütkiye’deki Durumu Ve Gelişimi, İstanbul, Ekonomi 
Bilimleri Dergisi, 

3. İnceci A. (2013),  Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve 
Değerlendirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 



852 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

4. Kara S. Yıldız Y. (2016), Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: 2012 Sonrası Yapılan 
Reformalr ve Beklentiler, 

5. Sezgin S. Yıldırım T. (2015), Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 

6. Avivasa Bireysel Emeklilik Sistemi  

7. Emeklilik Gözetim Merkezi 

8. Sermaye Piyasası Kurulu 

  



853 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKASI 

STRATEJİSİNİN BİLİM TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU 

KARARLARI ÇEÇRÇEVESİNDE ANALİZİ 

Prof. Dr. Özcan Karahan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

 

Teknolojik gelişmenin sağladığı katkılar sonucunda verimliliğe dayalı büyüme oranları ekonomik 

gelişmenin en önemli dinamiği haline gelmiştir. Bu nedenle ülkenin yenilik yaratma kapasitesini 

geliştirmeye yönelik uygulamalar yani inovasyon politikaları günümüzde büyümeyi hedefleyen 

politikaların en önemli kısmını oluşturmaktadır. Buna paralel olarak inovasyon politikası tasarım 

sürecinde etkinleşmek ve başarılı politikalar üretmek politika uygulamacıları açısından önemli 

hedeflerden biri olmuştur. Türkiye’de ilk zamanlar inovasyon politikalarının TUBİTAK Danışma 

Kurulu toplantıları ve beş yılda bir hazırlanan Kalkınma Planları çerçevesinde tasarlandığı 

görülmektedir. Daha sonraki süreçte ise 1980’li yıllardan itibaren oluşturan Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulu (BTYK) toplantılarında alınan kararların inovasyon politikası tasarım sürecinde esas 

teşkil ettiği görülmektedir. Hiç şüphesiz böyle özel ve kapsamlı bir kurulun oluşturulması etkin 

inovasyon politikalarının tasarlanması için önemli bir adımdır. Ancak Kurulun işleyiş süreci, 

kararlarını oluştururken izlediği stratejik yaklaşım ve ürettiği politikaların günümüzde inovasyon 

literatürü içinde tespit edilmiş bazı ilkelere uygun olması gerekmektedir. Günümüzde Ulusal 

İnovasyon Sistemi yaklaşımının sunduğu ilkeler inovasyon sürecinin analiz edilmesi ve politika 

tasarım sürecinde büyük bir kabul görmektedir. Buradan hareketle çalışmamızın amacı Bilim 

Teknoloji Yüksek Kurulunda alınan kararlar yolu ile gerçekleşen politika tasarım sürecini Ulusal 

İnovasyon Sistemi yaklaşımının sunduğu ilkeler çerçevesinde analiz etmektir. Böylece bir yandan 

Türkiye’deki inovasyon politikası tasarım sürecinin etkinliğini belirlemeye çalışırken diğer taraftan 

söz konusu sürecin daha da etkinleştirilmesi için çeşitli önerilerde bulunmayı hedeflemekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Politikaları, Ulusal İnovasyon Sistemi 

 

ANALYSIS OF TURKISH INNOVATION POLICY STRATEGY IN THE 

FRAMEWORK OF DECISIONS OF SUPREME COUNCIL FOR SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

As a result of technological development, productivity-based growth rates have become the 

most important dynamic of economic development. For this reason, the applications for improving the 

capacity of the country to create innovation, namely innovation policies, constitute the most important 

part of the policies aiming to grow today. In parallel, to become affective in policy design process and 
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to produce successful policies have become one of the important targets for policy makers. In the past 

innovation polices were designed by TUBITAK Advisory Board Meetings and Five-Year 

Development Plans. In the later period, it is seen that the decisions taken at the meetings of the 

Supreme Council for Science and Technology (SCST), which have been formed since the 1980s, are 

the basis for the innovation policy design process. Without a doubt, the creation of such a private and 

comprehensive Council is an important step in the design of effective innovation policies. However, 

the working process of the Council, the strategic approach it pursues while making its decisions, and 

the policies it produces must be in accordance with the principles set out in today's innovation 

literature. Today, the principles of the National Innovation System approach are widely accepted in the 

analysis of the innovation and the policy design process. Accordingly, the aim of our work here is to 

analyse the policy design process, which takes place through decisions taken in the Supreme Council 

of Science Technology, on the basis of the National Innovation System approach. Thus, while we try 

to determine the effectiveness of innovation policy design in Turkey, in the meantime, we aim to 

present various suggestions for improving this process further. 

Keywords: Innovation Policies, National Innovation System. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde ülkelerin elde ettikleri ekonomik gelişme seviyeleri temel olarak teknolojik 

gelişmelerin sağladığı verimliliğe dayalı büyüme oranları ile belirlenmektedir. Dolayısı ile gelişmiş 

ülke olmanın temel koşulu teknolojik ilerlemeleri sürekli olarak sağlayacak güçlü bir yenilik yaratma 

kapasitesine sahip olmaktan geçmektedir. Gerçekten de güçlü yenilik yaratma kapasitesine sahip olan 

ülkelerin elde ettikleri teknolojik ilerlemeler sonucunda verimliliğe dayalı yüksek büyüme oranlarına 

ulaştıkları görülmektedir. Bunun sonucunda bütün ülkeler güçlü bir yenilik yaratma kapasitesine sahip 

olmayı temel hedef olarak belirlemişlerdir. Böylece ülkedeki ekonomik kaynakların güçlü bir yenilik 

yaratma kapasitesine ulaşmak için ne şekilde kullanılması gerektiği hususu önemli bir araştırma 

konusu haline gelmiştir. Bu durum ekonomik büyüme politikaları ile yenilik yaratmaya (inovasyon) 

yönelik politikaların ortak bir eksende buluştuğunu göstermektedir. 

İktisat literatürü incelendiğinde de ekonomik büyümeye ilişkin yapılan analizlerde yenilik 

yaratmaya ilişkin göstergelerin büyük bir belirleyici değişken olarak ele alındığı görülmektedir. 

Örneğin günümüzde yaşanan ekonomik büyüme seviyelerinin en etkin bir biçimde İçsel Büyüme 

Teorileri çerçevesinde açıklandığı geniş bir kabul görmektedir. Söz konusu bu teorilerde başta 

araştırma geliştirme harcamaları ve insan sermayesi olmak üzere birçok unsur ülkelerin yenilik 

yaratma kapasitesinin göstergeleri olarak büyüme fonksiyonları içinde analiz edilmektedir (Lucas, 

1988; Romer, 1990). Buna bağlı olarak uygulamada yenilik yaratma kapasitesini geliştirmeye yönelik 

inovasyon politikaları ekonomik büyüme politikalarının çok önemli bir parçasını oluşturmaya 
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başlamıştır. Öyle ki gerek ulusal ve gerekse uluslararası ekonomik kuruluşların gerçekleştirdiği 

çalışmalarda inovasyon politikalarına yönelik araştırmalar büyük bir yer tutmaktadır. 

Yukarıda belirlendiği şekilde yenlik yaratma kapasitelerini geliştirmeye yönelik inovasyon 

politikalarında başarılı olmak hayati bir önem kazanmıştır. Üretilecek politikalarda başarılı olmak ise 

politika tasarım sürecinde etkin olmayı gerektirmektedir. Bunun için ise her şeyden önce politikalarla 

desteklenecek yenilik yaratma kapasitesinin temel bileşenlerini kapsamlı bir biçimde ortaya koyan bir 

modele ihtiyaç bulunmaktadır. Başka bir ifade ile başarılı inovasyon politikaları ancak ülkelerin 

yenilik yaratma kapasitelerini etkin bir şekilde açıklayan analiz yönteminin rehberliğinde 

gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ülkelerin yenilik yaratma kapasitesinin bileşenlerini açıklamaya 

yönelik birçok model geliştirilmiştir. Ancak bu modeller içinde günümüzde en çok kabul gören model 

Ulusal İnovasyon Sistemi (UİS) yaklaşımı tarafından geliştirilmiştir (Carlsson, 2007; 861). Bu 

yaklaşım çerçevesinde her ülkenin yenilik yaratma kapasitesini açıklayan bileşenler sistem mekaniği 

çerçevesinde oluşturulan modellerle belirlenmiştir. Böylece UİS yaklaşımı bir ülkenin yenilik yaratma 

kapasitesinin açıklanmasına ilişkin oldukça kapsamlı bir analitik çerçeve oluşturmuştur. Dolayısıyla 

UİS yaklaşımı yenilik yaratma kapasitesini geliştirecek uygulamaların belirlendiği inovasyon 

politikaları tasarım sürecinde önemli bir rehberlik sağlama gücüne sahiptir. Buna bağlı olarak birçok 

ülkede politika yapıcıların UİS yaklaşımının sağladığı rehberlik çerçevesinde inovasyon politikalarını 

belirmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir (Manjon ve Merino, 2014: 38). 

Çalışmamızın amacı Türkiye’de uygulanan inovasyon politikaları tasarım sürecinin etkinliğini 

UİS yaklaşımının belirlediği ilkeler çerçevesinde analiz etmektir. Türkiye’de ulusal yenilik yaratma 

kapasitesini geliştirmeye yönelik gayretler ilk olarak 1960 yılından itibaren hazırlanan Beş Yıllık 

Kalkınma Planları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu’nun (TUBİTAK) 1963 yılında kurulması ile özellikle bilim ve teknoloji 

politikalarının oluşturulması açısından önemli bir adım atılmıştır. Ancak Türkiye’nin inovasyon 

politikalarının tasarlanması ile ilgili güçlü bir organizasyona ulaşması için 4 Ekim 1983 yılına kadar 

beklemek gerekmiştir. Bu tarihte 18181 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 77 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) oluşturulmuştur. Günümüze 

kadar gelen süreçte Türkiye’deki inovasyon politikalarının tasarım süreci de esas itibariyle bu kurul 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun için çalışma kapsamında Türkiye’deki inovasyon politikaları 

tasarım süreci analiz edilirken BTYK tarafından alınan karalar UİS yaklaşımının belirlediği ilkeler 

çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Yukarıda belirlenen amaç çerçevesinde çalışmamızın bu giriş kısmından sonraki ikinci bölümde 

BTYK tarafından alınan karaların analizinde kullanılacak yöntem yani UİS yaklaşımının geliştirdiği 

model hakkında bilgi verilecektir. Üçüncü bölümde ise BTYK kararlarının UİS yaklaşımının 

geliştirdiği model çerçevesinde analiz edilmesi sonucu elde edilen bulgular tartışılacaktır. Son 
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bölümde elde edilen sonuçlar sunularak Türkiye’deki inovasyon politikası tasarım sürecine ilişkin bazı 

önerilerde bulunulacaktır. 

1. YÖNTEM 

Türkiye’de geliştirilen inovasyon politikası tasarım sürecini analiz edeceğimiz Ulusal İnovasyon 

Sitemi (UİS) yaklaşımı Evrimci İktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. UİS yaklaşımı yenilik yaratma 

kapasitesinin bileşenlerinin belirlenmesi açısından oldukça kapsayıcı bir analitik çerçeve sunmaktadır 

(Freeman, 1987; Lundvall 1992; Nelson. 1993). Böylece UİS yaklaşımı yenilik yaratma sürecinin 

makro dinamiklerinin analizi için önemli bir araç olmanın yanında inovasyon politikalarının ulusal 

düzeyde üretilmesi için de önemli bir rehberlik sağlamaktadır. Bunun sonucunda UİS yaklaşımı 

akademik dünyada geniş bir kabul görmesinin yanında ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki 

politika yapıcıları arasında da popüler olmuştur. UİS yaklaşımı yenilik yaratma kapasitesini etkileyen 

faktörleri ulusal düzeyde çizilen sistem mekaniği içinde modellemektedir. Buna göre yenilik yaratma 

süreci çeşitli aktörlerin karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu belirli alt ve üst yapı özelliklerine sahip 

bir sistem içerisinde gerçekleşmektedir. Böylece ulusal inovasyon sistemi dört temel bileşenden 

oluşmaktadır (Balzat, 2006: 16).  

- Sistemin aktörleri, 

- Sistem içerisindeki aktörlerin karşılıklı etkileşimi, 

- Sistemin kurumsal yapısı, 

- Sistemin fiziksel alt yapısı, 

Ulusal inovasyon sistemi içerisinde yer alan aktörler belirli amaçlara ulaşmak için kurulan 

organizasyonlardır. Gerçekleştirdikleri çeşitli aktiviteler sonucunda ulusal inovasyon sistemi içerisinde 

belirli fonksiyonları yerine getirirler. Böylece ulusal yenilik yaratma sürecinin etkin bir biçimde 

işlemesi için birçok aktörün katkı sunmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle söz konusu aktörlerin sayıları 

ne kadar çok ve performansları ne kadar yüksekse yenilik yaratma sürecine o kadar çok katkı sağlarlar. 

Sistem aktörleri araştırma geliştirme (AR-GE) birimleri, firmalar ve eğitim kurumları gibi belirli bir 

amacı gerçekleştirmek için organize olmuş yapıları ifade etmektedir. Sistem aktörlerinin 

gerçekleştirdiği her bir aktivite inovasyon sürecinin üretilmesi, dağıtılması ve kullanılması gibi temel 

fonksiyonların yerine getirilmesine doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet eder. 

Yenilik yaratma sürecinin sistem mekaniği çerçevesinde ele alınması sonucunda sistem 

içerisinde rol oynayan aktörler arasındaki karmaşık ve çok yönlü ilişkiler sistemin gelişimini 

belirleyen önemli bir dinamik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sistem aktörleri arasındaki 

karşılıklı ilişki ağı yenilik yaratma sürecinin önemli bir yapısal bileşeni haline gelmektedir. Dolayısı 

ile inovasyon süreci içinde rol oynayan aktörlerin yerine getirdiği fonksiyonların bir birinden izole 

biçimde tanımlanması mümkün değildir. Sistem aktörlerinin izole bir biçimde tanımlanması inovasyon 

sürecinin statik bir biçimde modellenmesine yol açar. Oysa inovasyon sürecinin sistem mekaniği 
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içerisinde modellenmesi aktörlerin karşılıklı etkileşerek fonksiyonlarını yerine getirdiklerini 

varsaymaktadır. Böylece sistem içerisinde yer alan aktörler birbirleri ile aralarındaki etkileşimi 

geliştirebildiği oranda yenilik yaratma süreci etkinleşebilir. 

Sistemin kurumsal yapısı yenilik yaratma sürecinin içinde gerçekleştiği ulusal inovasyon 

sisteminin işleyişini düzenleyen kurallar bütününü ifade etmektedir. Söz konusu kurallar devlet 

tarafından hukuki düzenlemelerle getirilebileceği gibi zaman içinde toplumun adet ve gelenekler 

çerçevesinde de belirlenebilir. Böylece kurumsal yapı biçimsel (formel) ve biçimsel olmayan 

(informel) kurallar bütününden oluşmaktadır. Biçimsel kurallar esas itibarı ile hukuk kurallarından 

oluşurken biçimsel olmayan kurallar gelenek ve görenekler çerçevesinde belirlenmektedir. Bütün bu 

kurallar bütünü inovasyon sisteminin belirli bir disiplin içerisinde gerçekleşmesine imkan verir. Ayrıca 

bu kuralların varlığı sayesinde sistem işleyişindeki belirsizlik ortadan kalkar ve sistem aktörleri için 

öngörülebilirlik artar. Bunun sonucunda inovasyon süreci bir düzen içerisinde işleyerek etkin bir 

biçimde çalışabilir. 

Ulusal inovasyon sistemini oluşturan dördüncü temel bileşen fiziksel alt yapısı ile ilgili 

unsurları kapsamaktadır. Şüphesiz her sistemsel işleyiş süreci belirli bir fiziksel alt yapının sunduğu 

imkanlara ihtiyaç duyar. Çünkü sistem içerisindeki her aktör faaliyetlerini yürütürken kendi 

oluşturduğu bazı fiziki imkânlardan yararlanırken daha çok da sistem tarafından ortak kullanıma açılan 

fiziksel alt yapıyı kullanır. Başka bir ifade ile sistem aktörleri ancak sistemin sahip olduğu fiziki alt 

yapının sağladığı olanaklar ile fonksiyonlarını en iyi bir biçimde yerine getirebilir. Böylece ulusal 

inovasyon sisteminin etkin işlemesi için gelişmiş iletişim ve ulaşım ağından, zengin enerji 

kaynaklarına ve derin finansal piyasalara kadar uzanan güçlü bir fiziksel alt yapıya ihtiyacı vardır. 

Yenilik yaratma kapasitesinin sistem mantığı ile modelliğinde ortaya konan yenilik yaratma 

kapasitesine ilişkin yukarıda belirlenen bileşenler aynı zamanda yenilik yaratma sürecinde yaşanan 

sorunları analiz etmek için temel alt başlıklar olarak seçilebilir. Başka bir ifade ile yenilik yaratma 

sürecinde yaşanan sorunları dört temel bileşen üzerinden tanımlamak ve analiz etmek mümkün 

olmaktadır (Chaminade vd. 2012; 1480). Buna göre ulusal inovasyon sisteminin bileşenlerinde 

yaşanan sorunları yenilik yaratma sürecinin işleyişini bozduğu için “sistem aksaklığı” olarak 

tanımlayabiliriz. Yenilik yaratama sürecinin etkinliğini azaltan nedenler yenilik yaratma kapasitesini 

belirleyen temel bileşenlerin nitelik ve nicelik olarak yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 

sistem aktörlerinin sayısındaki yetersizlik ya da performanslarındaki eksiklik ulusal inovasyon 

sisteminin işlemesinde önemli bir sorunun oluşmasına neden olur. Dolayısı ile yenilik yaratma 

sürecini ulusal düzeyde destekleyecek politikaların tasarımında hem sistem aktörlerinin yeterli sayıda 

oluşmasına ve hem de mevcut aktörlerin performanslarını yükseltmek için kapasitelerini artırmaya 

yönelik uygulamalara önem verilmelidir. Öte yandan aktörler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 

yönelik eksikliklerde yenilik yaratma kapasitesinin performansını olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Örneğin üniversiteler ile sanayi arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere yeterli organizasyonlar 

oluşturulmaz ise çok sayıda nitelikli üniversite kurulsa dahi etkili bir yenilik yaratma kapasitesine 

ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bunun yanında ulusal inovasyon sistemi yeterli nitelikte biçimsel ve 

biçimsel olmayan kurallarla yönlendirilmediği zaman yenilik yaratma süreci başarılı bir şekilde 

gelişemez. Örneğin fikri haklar etkin bir paten sistemi altında korumaz ise girişimciler yenilik 

yaratmaya yönelik yatırımları gerçekleştirmekten çekinirler. Son olarak fiziksel altyapının 

mevcudiyetindeki ve kalitesindeki yetersizlikler ulusal inovasyon sisteminin işleyiş sürecinde önemli 

sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin ulusal inovasyon sistemi çok geniş alana yayılmış ve 

hızlı biçimde işleyen bir bilgi iletişim ağına sahip değilse sistem içerisinde aktörlerin karşılıklı 

etkileşimi sağlıklı bir biçimde gerçekleşemez. 

Yukarıda ifade edildiği şekilde yenilik yaratma sürecinde yaşanan sorunları dört temel bileşen 

üzerinden tanımlamak yenilik yaratma sürecini etkinleştirecek politika uygulamaları için de önemli bir 

rehberlik oluşturmaktadır. Dolayısı ile yenilik yaratma sürecini destekleyecek inovasyon 

politikalarının tasarlanmasında sistem bileşenlerinin fonksiyonlarını yeterince yerine getirmelerine 

neden olan sistem aksaklıklarının ortadan kaldırılmasına odaklanılmalıdır. Başka bir ifade ile ulusal 

düzeyde yenilik yaratma sürecini geliştirmeyi amaçlayan inovasyon politikaları söz konusu temel 

bileşenlerde yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik olarak tasarlanabilir. Böylece UİS 

yaklaşımı inovasyon politikalarının tasarım sürecinde sistem aksaklıklarının ortadan kaldırılmasına 

yönelik bir rasyonaliteden hareket etmektedir (Woolthuis vd. 2005: 47). Bunun sonucunda UİS 

yaklaşımı inovasyon politikası tasarım sürecinde planlanacak uygulamalara ilişkin politika yapılar için 

oldukça kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Başka bir ifade ile inovasyon politikaları tasarım sürecinin 

ilgi alanı oldukça genişlemiştir. Böylece günümüzde inovasyon politikası başlığı altında 

gerçekleştirilen uygulamalar hem sayı hem de kapsam açısından büyümüştür.  

Yenilik yaratma sürecinin sistem mekaniği çerçevesinde modellenmesi inovasyon politikaları 

için sadece ulusal inovasyon sisteminin temel bileşenleri üzerinden geniş bir uygulama alanı açmamış 

ayrıca bu temel bileşenlerin birlikte geliştirilmesi (co-evulation) gerekliliğini de ortaya koymuştur. 

Çünkü her bir yapısal bileşenin sistemin bir dişli çarkını temsil ettiği varsayıldığında sistemi oluşturan 

bütün dişli çarkların ancak birlikte aynı güçte çalışırlarsa sistem mekaniğini etkin biçimde işletecekleri 

çok açıktır. Bu durum yenilik yaratma kapasitesini belirleyen bileşenler arasında güçlü bir 

tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu özellik uygulanacak inovasyon politikalarının 

tasarım sürecinde takip edilecek stratejileri yakından etkilemektedir. Buna göre İnovasyon sürecini 

doğrusal gelişim çizgisi içinde modelleyerek girdi-çıktı mekanizmasına dayalı olarak inovasyon 

politikası tasarımını geliştirmek ve bu şekilde politika uygulamaları geliştirmek kesinlikle mümkün 

değildir. Ayrıca ulusal inovasyon sistemi içinde her bir bileşeni tek başına ele alarak diğer 

bileşenlerden izole bir şekilde geliştirmek sistemin etkin bir biçimde işlemesi için yeterli olmaz. Başka 

bir ifade ile inovasyon politikaları tek bir sistem bileşenine yönelik izole politikalar şeklinde 
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uygulanamaz. Bunun yerine bütün sistem bileşenini eş anlı olarak desteklemeye yönelik politika 

paketleri hayata geçirilmelidir. Buna göre yenilik yaratma sürecini statik bir biçimde modelleyerek 

buradan sadece kurumsal ve organizasyonel yapılanmaya ilişkin politika üretmek yeterli değildir. UİS 

yaklaşımının yenilik yaratma sürecini sistem dinamiği içerisinde modellemesi sistemin performansını 

artırabilmek için sistem bileşenlerinin eş anlı olarak geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

Son olarak UİS yaklaşımı yenilik yaratma kapasitesinin tarihi gelişim içinde süregelen birikimli 

bir süreç çerçevesinde belirlediğini kabul eder. Buna göre patika bağımlılığı (path dependcy) olgusu 

çerçevesinde bu günkü yenilik yaratma kapasitesinin geçmişin bir ürünü olduğu ortaya konmaktadır. 

Patika bağımlılığı ile geçmişte oluşmuş ve hala süregelen faktörlerin bu günkü gelişmeleri belirlemesi 

olgusu ifade edilmektedir. Böylece UİS yaklaşımı yenilik yaratma kapasitesini belirleyen unsurların 

tarihi köklere sahip olduğunu dolayısı ile tarihi süreç içerisinde gelişen yapının bir sonucu olarak 

geliştiğini söyler. Öyle ki yenilik yaratma kapasitesini belirleyen unsurların şimdiki performans 

sınırları tarihi gelişimin bugüne taşıdığı faktörlerle çizilmektedir. Başka bir ifade ile yenilik yaratama 

sürecinin dinamiklerini belirleyen temel bileşenlerin gerçekleştireceği performans geçmişte yaşanan 

tecrübe üzerinde şekillenen birçok faktörün kontrolü altındadır (Peters, 2006: 15). Bu durum 

inovasyon politikaları için oldukça önemli çıkarımlar ortaya koymaktadır. Buna göre tarihsel kökleri 

olan olguları dönüştürmeye çalışan inovasyon politikalarının uzun vadeli olarak tasarlanması 

gerekmektedir. Ayrıca inovasyon politikalarına ilişkin uygulamalar yakından takip edilerek yaşanan 

tecrübelerden hareketle politika tercihlerinde sürekli olarak bazı ince ayarların yapılması 

gerekmektedir. Başka bir ifade ile politika uygulamalarının oldukça esnek olması gerekir.  Böylece 

şimdinin politika uygulama sonuçları aynı zamanda gelecekte oluşturulacak başarılı politika 

uygulamalarını şekillendirecek bir bilgi birikimi oluşmasına hizmet etmelidir. Dolayısı ile politika 

uygulamaları ancak “politika öğrenme” (policy learning) süreci ile eş anlı olarak gerçekleştirildiğinde 

söz konusu uygulamaların etkinliği artırılabilecektir.  

2. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararları analiz 

edilecektir. Veriler TUBİTAK internet sitesinden ulaşılan çeşitli yıllara ait BTYK toplantılarına ilişkin 

dokümanlardan elde edilmiştir. Türkiye’de inovasyon politikası tasarım süreci 1983 yılında itibaren 

esas olarak BTYK’nun aldığı kararlar çerçevesinde belirlenmiştir. Kuruluş kararnamesinde yılda iki 

kere toplanması öngörülmesine rağmen BTYK’u 09. 10. 1983 tarihinde yaptığı ilk toplantıdan 

yaklaşık altı yıl sonra 03. 02. 1993 tarihinde ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.  BTYK’u üçüncü 

toplantısını ise bu tarihten dört yıl sonra 25. 08. 1997 tarihinden yapabilmiştir. BTYK’u 02.06. 1998 

tarihinde gerçekleştirdiği dördüncü toplantısından sonra 08. 03. 2006 tarihindeki on üçüncü toplantıya 

kadar yılda bir kez bir araya gelebilmiştir.  Daha sonra 27. 12. 2011 tarihindeki yirmi üçüncü 

toplantıya kadar yılda iki kez toplantı yapılmıştır. BTYK en son toplantısını 17. 02. 2016 tarihinde 
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yapmış ve bu sürece kadar, 2013 yılı hariç, yine yılda bir kez toplanabilmiştir. Böylece 1983 yılında 

kurulduktan sonra 2016 yılına kadar 46 kez toplanması öngörülen BTYK ancak 29 defa 

toplanabilmiştir. Kurulun toplanma sürecinde yaşanan bu istikrarsızlığın Türkiye yürütülen inovasyon 

politikası tasarım sürecinde yaşanan önemli bir aksaklık olduğu belirtilebilir. 

BTYK’u kararları çerçevesinde Ulusal İnovasyon Sistemi’nin kurulup geliştirilmesine ilişkin ilk 

çabaların 03. 02. 1993 tarihli ikinci toplantıda kabul edilen “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-

2003” başlıklı belge ile gerçekleştirildiği söylenebilir. BTYK’u dört yıl sonraki 25 Ağustos 1997 

tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü toplantısında da “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003” 

başlıklı politika belgesi ekseninde kararlar almaya devam etmiştir. Her ne kadar bu toplantılarda 

Türkiye için ulusal inovasyon sistemini kurmak temel amaçlarından bir tanesi olarak belirtilse de 

böyle bir sistemin kurulması için nelerin yapılması gerektiği konusunda gerekli bir performans 

gösterilememiştir. Zaten böyle bir hedefin ilk emarelerinin görüldüğü ikinci toplantıdan ancak dört yıl 

sonra üçüncü toplantının yapılması da bu konudaki eksikliği açıkça göstermektedir. Dördüncü ve 

beşinci toplantılar ise sırası ile 02. 06. 1998 ve 20. 12 1999 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ancak alınan 

kararlar ulusal inovasyon sisteminin kurulup geliştirilmesine ilişkin bir bütünlük taşımaktan çok 

oldukça parçalı ve birbirinden kopuk biçimde gerçekleştirilmiştir. Aslında böyle bir sonucun 

doğmasına yol açan en büyük neden “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003” belgesinin UİS 

yaklaşımının ortaya koyduğu modeli ve analitik çerçeveyi tam olarak yansıtmamasından 

kaynaklanmıştır. 

BTYK’u 13. 12. 2000 tarihinde gerçekleştirdiği altıncı toplantısında inovasyon tasarım 

sürecinde yukarıda belirlenen eksikliği fark etmiştir. Böylece alınan kararların eskisi gibi birbirinden 

bağımsız bir biçimde oluşturulması yerine sistematik bir bütünlük içinde yani UİS yaklaşımının ortaya 

koyduğu modele uygun şekilde belirlenmesine karar vermiştir. Bunun için “Ulusal Bilim ve Teknoloji 

Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi” başlığı ile bir politika belgesinin hazırlanması planlanmıştır 

(Türkcan, 2009: 665).  BTYK’u 24. 12. 2001 tarihinde gerçekleştirdiği yedinci toplantısında ise altıncı 

toplantıda kararlaştırılan politika belgesinin hazırlanması için “Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji 

Stratejileri” projesini kabul etmiştir. TUBİTAK önderliğinde Ocak 2002’de başlayan çalışmalar ancak 

BTYK’nun 10 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirilen on birinci toplantısına yetiştirilebilmiştir. Böylece 

BTYK 2000 yılında oluşturulmasına karar verdiği politika vizyon belgesine ancak 10 Mart 2005 

tarihinde gerçekleştirdiği on birinci toplantısına yetişebilmiştir. Böylece inovasyon politikaları tasarım 

sürecine esas teşkil edecek belgenin hazırlanması için tam beş yıl geçmiştir. 

On birinci toplantıda Kurul tarafından kabul edilen “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 

2003-2023 Strateji Belgesi” incelendiğinde ise ilk bölümünde teknoloji öngörüsüne ilişkin tespitler 

ikinci kısmında ise ulusal bilim ve teknoloji stratejisine ilişkin açıklamaların olduğu görülmektedir. 

İkinci kısımdaki bilim ve teknoloji stratejisi incelendiğinde politikaların “odaklanma”, “iş birliği 
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ağlarının oluşturulması” ve “sistematik bir bütünlük içinde yönetimin sağlanması” gibi üç ayak 

üzerine oturtulması gerektiği belirtilmiştir. Burada son ayak ile Ulusal Yenilik Sistemi’nin kurulup 

işletilmesine işaret edilmiştir. Bunun dışında belgede Ulusal Yenilik Sistemi ile ilgili Türkiye’ye özgü 

hiçbir derinlemesine analizin yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle söz konusu belge BTYK’nun 

Türkiye’de ulusal inovasyon sisteminin kurulması amacı ile alacağı kararlar için etkin bir rehberlik 

sağlayamamıştır. Ayrıca belgenin politika stratejisinin temel ayakları olarak “iş birliği ağlarının 

oluşturulması” ve “sistematik bir bütünlük içinde yönetimin sağlanması” olgularını ifade etmesi de 

oldukça çelişkilidir. Çünkü sistematik bütünlük olgusu her hangi bir politika stratejinin parçası değil 

ancak ana stratejinin kendisi olabilir. Çalışmamızın yöntem bölümünde açıklandığı şekilde UİS 

yaklaşımı inovasyon politikaları için sistematik bakış açısını izlenecek stratejinin esası olarak 

belirlemektedir. Üstelik UİS içerisinde birimler arasındaki etkileşim ve işbirliğini geliştirmek sürecin 

etkin işlemesi için sistematik yaklaşımın öngördüğü temel hususlardan bir tanesidir. Başka bir ifade ile 

sistematik yaklaşım sistem içerisindeki birimler arasında iş birliği ağlarının oluşturulması olgusunu da 

kapsamaktadır. 

TUBİTAK tarafından hazırlanan 2003-2023 Strateji Belgesi’nin gerekli rehberlik gücünü 

sağlayamaması nedeni ile BTYK’u 08. 09. 2005 ve 08.03. 2006 tarihlerinde gerçekleştirdiği on ikinci 

ve on üçüncü toplantılarda ulusal inovasyon sisteminin kurulması için nelerin yapılması gerektiğini 

belirlemek için ciddi bir veri eksikliği bulunduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine ulusal inovasyon 

sisteminin kurulmasına ilişkin çalışmalara izlenecek yol ile olarak gerekli veri tabanına oluşturulması 

için çeşitli kararlar alınmıştır. Böylece hazırlanması için beş yıl beklenen 2003-2023 Strateji 

Belgesi’nin istenen katkıyı sağlayamadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca BTYK’u 12. 09. 2006 

tarihinde gerçekleştirdiği on dördüncü toplantısında yine vereceği kararlara temel oluşturacak bir 

çalışmaya ihtiyaç duymuş ve ilgili kuruluşlar tarafından “2007-2010 Uluslararası Bilim ve Teknoloji 

Stratejisi” belgesinin hazırlanmasını talep etmiştir. Bir sonraki on beşinci toplantı 07. 03. 2007 

tarihinde yapılmış ve  “2007-2010 Uluslararası Bilim ve Teknoloji Stratejisi” onaylanarak uygulamaya 

konmuştur. Ancak bu belgenin de kapsamlı bir ulusal yenilik sisteminin kurulmasına ilişkin rehberlik 

sağlama gücü oldukça kısıtlı kalmıştır. BTYK’u aynı yıl 20. 11. 2007 tarihinde gerçekleştirdiği on 

altıncı toplantısında sadece beşeri sermaye üzerine odaklanan bir takım kararlar almıştır. 

BTYK’nun 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleştirdiği dört toplantıda aldığı kararlarda bütün bir 

inovasyon sistemi çerçevesine hitap etmekten çok uzaktır. Söz konusu kararlar kamu AR-GE 

fonlarının kullanımı, araştırmacılar koordinasyon komitesinin kurulması, yaşanan mali krize karşı AR-

GE ile ilgili tedbirlerin alınması, üstün yetenekli bireyler stratejisinin uygulanması gibi hususları 

kapsamıştır. Görüldüğü gibi BTYK belirli bir sistematik bütünlük içinde kararlarını almak yerine bazı 

özel gündemlerle izole politika kararları almaya devam etmiştir. Kurul 15. 12. 2009 tarihinde 

gerçekleştirdiği yirminci toplantısında “2011-2016 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Uygulama 

Stratejisi” başlıklı politika belgesinin hazırlanması kararını almıştır. Ayrıca yirmi birinci toplantı 22. 
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06. 2010 tarihinde gerçekleştirilerek enerji, su ve gıda alanlarında AR-GE stratejilerinin hazırlanması 

talep edilmiştir. Kurul 15. 12. 2010 tarihindeki yirmi ikinci toplantısında ise 2011-2016 Bilim, 

Teknoloji ve Yenilik Politikaları Uygulama Stratejisini kabul etmiş ve böylece sonraki süreçte 

alınacak kararların bütüncül bir biçimde alınmasının önemi vurgulanmıştır. Yürürlüğe konulan bu 

politika belgesinin ulusal inovasyon sisteminin kurulmasına yönelik politikalara rehberlik etme 

açısından diğer üretilen belgelerle karşılaştırıldığında daha büyük potansiyele sahip olduğu 

söylenebilir. Ancak Kurulun daha sonraki süreçte aldığı kararlar göz önüne alındığında söz konusu 

planın da yeterli katkıyı sağlayamadığı görülmektedir. Çünkü her ne kadar 27. 12. 2011 tarihinde 

gerçekleştirilen yirmi üçüncü toplantıda söz konusu strateji belgesine bağlı olarak ulusal inovasyon 

sisteminin güçlendirilmesine ilişkin bütüncül bir takım karalar alınmışsa da daha sonraki süreçte Kurul 

toplantılarında alınan kararların daha özel ve ayrıntı konulardaki politikalara yoğunlaştığı 

belirlenmektedir. BTYK’u 2012 ile 2016 yılları arasında gerçekleştirdiği altı toplantıda aşağıda 

belirlenen konular hakkında kararlar oluşturmuştur. 

- Eğitim niteliğini artırmak amacıyla durum tespitine yönelik çalışmaların teşvik edilmesi, ilk, 

ortaöğretim ve lisans düzeyinde müfredatın ve dijital ders içeriklerinin geliştirilmesi, eğitime 

sağlanan bursların yeniden düzenlenmesi,  

- Üstün yetenekli bireyler stratejisinin geliştirilmesi, e-Devlet çalışmalarının organize edilmesi, 

ulusal veri merkezi çalışmalarının yapılması, sağlık alanının öncelikli alan olarak 

potansiyeline ilişkin gerekli analizlerin yapılması, 

- Yerli termik santral tasarımı ile hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi teknolojilerinin 

geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin çalışmaların desteklenmesi, 

- Sağlık ve biyoteknoloji alanında dış ticaret açığının azaltılması, uluslararası şirketlerin AR-GE 

laboratuvarlarının ülkemizde kurulmasına ilişkin desteklerin düzenlenmesi, sağlık ve 

biyoteknoloji alanında araştırma altyapısının kurulması, 

- Üniversitelerin AR-GE stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, doktora 

derecesine sahip insan sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması, uluslararası kuluçka 

merkezi desteğinin geliştirilmesi, 

- Akıllı üretim sistemlerine yönelik çalışmaların yapılması, ulusal nükleer teknoloji programının 

geliştirilerek destek uygulamalarının belirlenmesi. 

Son beş yıl içerisinde BTYK’u tarafından alınan yukarıdaki kararlar incelendiğinde ortaya 

konan politikaların ulusal inovasyon sisteminin geliştirilmesi için gerekli olan bütünlükten yoksun 

olduğu görülmektedir. Aslında bu eleştiri BTYK tarafından alınan karaların bütünü için çok rahatlıkla 

yapılabilir. Çünkü BTYK’nun kuruluş aşamasındaki ilk toplantısından son toplantısına kadar Ulusal 

İnovasyon Sistemi (UİS) yaklaşımının ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde kararlarını aldığını 
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belirlemek oldukça güçtür. Bu sorunun aşılması için bazı dönemlerde hazırlanan strateji belgeleri de 

UİS yaklaşımının sunduğu analitik çerçeve ve politika rehberlik gücünden yeterine yararlanmamış bu 

yüzden etkili olamamıştır. Bunun yerine strateji belgeleri veri tabanı oluşturmak ve bazı hedef 

öncelikleri belirlemekle yetinmiştir. Bu nedenle BTYK’nun aldığı kararlarla oluşturduğu politikalar 

planlı bir şekilde Türkiye’deki inovasyon sisteminin temel bileşenlerini geliştirmekten çok uzak 

kalmıştır. Örneğin BTYK kararları incelendiğinde eğitim ile alınan kararların yükseköğretim kısmına 

daha çok odaklandığı ancak diğer eğitim basamaklarına ilginin sınırlı kaldığı belirlenmektedir.  

BTYK’u kararları çerçevesinde geliştirilen politika tasarım sürecinde, UİS yaklaşımının 

oluşturduğu modelin temel bileşenlerinin referans alınmaması sonucunda, uygulanan politikalar 

arasında koordinasyon da etkin bir biçimde sağlanamamıştır. Oysa yenilik yaratma sistemin 

dinamiklerini belirleyen temel bileşenler arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunduğundan söz konusu 

bileşenleri desteklemek için planlanan politikaların eş anlı olarak uygulanması gerekir. Örneğin 

BTYK’u ilk toplantılarından itibaren sürekli olarak firmalara teknolojik yenilik amaçlı yatırımları için 

önemli AR-GE teşvikleri sağlamasına rağmen bu yatırımlarda çalışacak kısıtlı araştırmacı sayısının 

artırılması konusunu ancak son toplantılarında ele almıştır. 

 Türkiye’de BTYK’u karaları incelendiğinde görülen önemli bir eksiklikte tasarlanan 

politikalarda patika bağımlılığı olgusuna yeterli önemin verilmemesidir. Mevcut yenilik yaratma 

sistemini oluşturan bileşenler tarihi süreç içerisinde oluşan bir hafızaya sahiptir ve bu hafıza gelecekte 

yaşanacak değişimleri de yakından etkilemektedir. Bunun için sistem bileşenlerinin bu hafızası ile 

hesaplaşmadan bu bileşenler üzerinde doğrudan uygulanacak kısa vadeli politikalarla değişim 

yaratmak mümkün değildir. Örneğin “eski köye yeni adet getirme” ya da “başımıza icat çıkarma” 

şeklinde ifade edilen söylemler içinde büyüyen gençlere ne kadar çok bilgi iletişim teknolojisinin 

sağladığı imkânlarla eğitim verirsek verelim büyük riskler alarak yenilik peşinde koşan girişimcilere 

dönüştürmemiz mümkün değildir. Ancak yaptığımız incelemelerde hiçbir BTYK’u kararında yukarıda 

sözünü ettiğimiz patika bağımlılığı olgusunun yarattığı meselelere değinilmediği görülmektedir. 

Son olarak BTYK toplantı tutanakları incelendiğinde önceki dönemlerde gerçekleştirilen 

politikalarının yarattığı etkilerin kapsamlı bir şekilde ele alınmadığı görülmektedir. Politikalar belirli 

bir sistem içerisinde geliştirilmeyince yarattığı etkileri de belirli bir sistem içerisinde analiz etmek 

mümkün olmamıştır. Oysa başarılı inovasyon politikaları uzun vadelidir ve yarattığı etkilere göre 

sürekli olarak ince ayar yapılmasına ihtiyaç duyar. Bu da ancak kapsamlı bir biçimde gerçekleştirilen 

politika etki analizi ile sağlanabilir. Politika etkileri gerektiği gibi ölçülmediğinden buradan elde 

edilen bilgilerin kısıtlı kalması politika öğrenme sürecinin yeterince gelişmesi engellemiştir.  

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ekonomik büyümenin temel olarak teknolojik yenilikler tarafından belirlenmesi ile birlikte 

inovasyon politikaları büyüme politikalarının önemli bir parçasını oluşturmaya başlamıştır. Böylece 
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politika yapıcıları için yenilik yaratma sürecinin dinamiklerini harekete geçirecek uygulamaları etkin 

biçimde tasarlamak büyük bir hedef haline gelmiştir. Bu hedefe ulaşmının yolu ise yenilik yaratma 

kapasitesinin temel bileşenlerini kapsamlı biçimde ortaya koyan belirli bir modele göre politikaları 

tasarlamaktan geçmektedir. Ulusal İnovasyon Sistemi (UİS) yaklaşımı yenilik yaratma sürecini sistem 

mekaniği içinde modelleyerek politika tasarımı için önemli bir rehberlik gücü sağlamaktadır. 

Günümüzde ulusal ve uluslararası ekonomik kuruluşlar çoğunlukla UİS yaklaşımının sağladığı 

rehberlikten yararlanarak inovasyon politikası önerilerini geliştirmektedir. 

Türkiye’de inovasyon politikaları uzunca bir süredir Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 

(BTYK) tarafından tasarlanmaktadır. Çalışmamızda BTYK’u kararlarının etkinliği UİS yaklaşımının 

geliştirdiği model çerçevesinde analiz edilmiştir. Bulgular Türkiye’deki inovasyon politikası tasarım 

sürecinin UİS yaklaşımının ortaya koyduğu rehberlikten yeterince yararlanmadığını belirlemektedir. 

Çünkü BTYK’u tarafından geliştirilen politikalar ulusal yenilik sürecinin temel bileşenlerini 

desteklemeye yönelik olarak organize edilmemiştir. Ayrıca BTYK’u kararları ile geliştirilen tasarım 

süreci yenilik yaratma kapasitesinin bütün bileşenlerini eş anlı olarak geliştirmeye yönelik politikalar 

arasındaki koordinasyonu da sağlayamamıştır. Öte yandan Kurul tarafından alınan kararlarda “patika 

bağımlılığı” olgusuna yeterli önem verilmediğinden politika önerilerinin yüzeysel kaldığı böylece 

yaşanan sorunların yapısal köklerine inilemediği belirlenmektedir. Son olarak, uygulanan politikalara 

ilişkin kapsamlı politika etki analizleri yapılmadığından BTYK’u buradan sağlanan bilgi birikiminden 

mahrum kalmış bu yüzden de “politika öğrenme” sürecini yeterince geliştirememiştir.   

Özetle, Türkiye’deki politika tasarım sürecinin etkin bir ulusal inovasyon sistemi kurulması 

hedefine ulaşmak için gerekli olan organizasyonel bütünlüğü yeterince sağlayamadığı görülmektedir. 

Bu sonuç Arıkan vd. (2003), Saatçioğlu (2005), Türkcan (2009) ve Apaydın (2015) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen tespitlerle de benzerlik göstermektedir. Türkiye’de 

BTYK’nun kararları ile geliştirilen politika tasarım sürecinin etkinleştirilmesi için UİS yaklaşımının 

ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde geliştirilmesine büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.  
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ÖZET 

Günümüzde inovasyon sürecini analiz etmek üzere birçok bilimsel model üretilmiştir. 

Bunların içinde en kapsamlı model Ulusal İnovasyon Yaklaşımı tarafından geliştirilmiştir. Bu 

yaklaşımda sınırları ulusal düzeyde çizilen sistem yaklaşımı kullanılarak çok sayıda faktörün karşılıklı 

etkileşimi ile oluşan ilişkiler ağı üzerinden inovasyon sürecinin modellendiği görülmektedir. Böylece 

inovasyon sürecine katkı sağlayan her bir unsur aynı zamanda bir diğer unsur ile karşılıklı etkileşimde 

bulunmakta ve inovasyon sürecinin temel dinamiği de sistem unsurları arasındaki bu karşılıklı 

ilişkiden ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle çalışmamızın amacı Ulusal İnovasyon Sisteminin iki 

önemli unsuru olan Bilgi İletişim Teknolojileri ile Beşeri Sermaye kapasitesi arasındaki karşılıklı 

etkileşimi analiz etmektir. Bunun için Avrupa Birliğine üye olan ülkelerin 2000 ile 2014 yılları 

arasındaki verileri Kanonik Korelasyon Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ampirik bulgular 

Avrupa Birliği ülkelerinin inovasyon sistemleri içerisinde Bilgi İletişim Teknolojileri ile İnsan 

Sermayesi arasında karşılıklı etkileşim olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Buna göre ulusal yenilik 

yaratama süreçlerini geliştirmek için bütüncül inovasyon politikası stratejisinin benimsemesi 

gerekmektedir. Böylece ulusal inovasyon sistem içerisindeki tek bir unsuru geliştirmeye yönelik izole 

politikalar yerine birbiri ile ilişkili birkaç unsuru aynı zamanda destekleyici politika paketlerini 

tasarlamak daha uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi İletişim Teknolojileri, İnsan Sermayesi, Ulusal İnovasyon Sistemi 

 

INTERRELATIONS BETWEEN INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES AND HUMAN CAPITAL 

Today, many scientific models have been produced for the aim of analysing the innovation 

process. Among them, the most comprehensive model has been developed by the National Innovation 

Approach. In this approach, it seems that the innovation process is modelled through a network of 

relationships formed by mutual interaction among multiple factors by using the system approach 

drawn at the national level. Thus, each component that contributes to the innovation process interacts 

with another component at the same time, and essentially the fundamental dynamics of the innovation 

process emerge from this mutual relationship between the components of the system. The purpose of 

our work here is to analyse the interaction between the two important elements of the National 
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Innovation System like Information Communication Technologies (ICT) and Human Capital. For this 

purpose, data between 2000 and 2014 of countries belonging to the European Union were analysed 

using the Canonical Correlation Method. Empirical findings have made it clear that there is a mutual 

interaction between ICT and Human Capital within the innovation systems of the European Union 

countries. Accordingly, a holistic innovation policy strategy must be adopted in order to enhance 

national innovation processes. Thus, instead of isolated policies aimed at developing a single element 

within the national innovation system, it would be more appropriate to design the policy packages that 

support several elements at the same time. 

Keywords: Information Communication Technologies, Human Capital, National Innovation System 

 

GİRİŞ 

Günümüzde ülkeler arasında ekonomik gelişmişlik açısından çok önemli farklar bulunmaktadır. 

Öyle ki önemli ekonomik büyüme oranları elde eden ülkeler “gelişmiş ülkeler” olarak nitelendirilirken 

bunu yeterli seviyede başaramayan ülkeler ise “geri kalmış ülkeler” veya daha iyimser bir 

nitelendirmeyle “gelişmekte olan ülkeler” olarak isimlendirilmiştir. Çok tabidir ki ülkelerin ekonomik 

gelişmişlik seviyelerine göre sınıflandırılmaları mevcut durumun tasvir edilmesine katkı sağlamasına 

rağmen oluşan bu tablonun gerekçelerini açıklamaz. Bununla birlikte ülkeler arasındaki söz konusu 

ekonomik gelişmişlik farkını doğuran nedenlerin açıklanması büyük bir gerekliliktir. Dolayısı ile bu 

konu çok eski dönemlerden itibaren iktisatçılar için önemli bir araştırma alanı oluşturmuş ve bu 

konuya ilişkin çok çeşitli açıklamalar getirilmiştir.   

Tarihi süreç içerisinde ekonomik büyüme teorilerinin gelişimine bakıldığında ileri sürülen 

tezlerin her bir üretim faktörüne verilen ağırlığa göre çeşitlendiği görülmektedir. İlk dönemlerde 

ülkelerin sahip oldukları doğal kaynak zenginliğine göre ekonomik gelişmişlik seviyelerindeki 

farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonraki süreçte kapitalizmin doğması ile birlikte sermaye 

dolayısı ile sermaye birikimini etkin bir biçimde sağlamış ülkelerin ekonomik gelişme konusunda daha 

çok mesafe aldıkları belirlenmiştir. Gerek doğal kaynak ve gerekse sermayenin üretim sürecinde 

baskın rol oynadığı dönemlerde kol gücünü ifade eden emek tamamlayıcı bir üretim faktörü olarak 

değerlendirilmiştir. Günümüzde ise doğal kaynak, sermaye ve kol gücüne dayanan emek artık klasik 

üretim faktörleri olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanında teknoloji olgusu ise modern büyüme 

teorilerinde başat bir faktör olarak ele alınmaktadır.   

Teknoloji olgusunun modern üretim sürecinde önemli bir faktör olarak ele alınmasının nedeni 

günümüzdeki ekonomik büyüme oranlarının klasik üretim faktörlerinin miktarındaki değişim ile 

ilişkisinin zayıflanmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 

mevcut büyüme oranlarının temel kaynağı teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı verimlilik 
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artışlarından sağlanmaktadır. Böylece ülkelerin sahip olduğu yenilik yaratma yani inovasyon 

kapasitesi modern büyüme teorileri çerçevesinde temel bir değişken ve dinamik olarak belirlenmiştir. 

Bu bağlamda üretim sürecinde verimlilik yaratacak yeni bilgi stokunu geliştirmek ülkeler için çok 

büyük önem kazanmıştır. Bunun sonucunda klasik üretim fonksiyonunda kol gücü ile ifade edilen 

emek yerini modern üretim fonksiyonunda beyin gücü ile tanımlanan emeğe bırakmıştır. Çünkü 

mevcut ekonomik kaynakların kullanımını en etkin bir biçimde tasarlayarak üretime koşacak 

tekniklerin bulunması ancak insan beyninin yeni bilgiler ortaya koyması ile sağlanabilmektedir. 

Böylece beyin gücü ile ifade edilen emek klasik üretim fonksiyonunda kol gücü ile ifade edilen 

emekten çok farklı bir fonksiyona ve ağırlığa sahip olmaktadır.  

Klasik üretim fonksiyonunun geçerli olduğu zamanlarda emek doğal kaynakları ya da 

sermayeyi tamamlayıcı yönde bir etki yaratabilmekteydi. Böylece emek klasik üretim fonksiyonu 

çerçevesinde gerçekleştirilen analizlerde ikincil bir rol oynamaktaydı. Modern üretin fonksiyonu 

içerisinde ise emek daha çok insanın beyin gücü ile ortaya koyduğu etkinlik olarak ifade edildiği için 

üretim sürecinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesinde oynadığı rol ile öne çıkmaktadır. Böylece 

üretim tekniklerine ilişkin insan beyninin geliştirdiği yeni yöntemler sayesinde doğal kaynak ve 

sermayenin rolleri ve etkinlikleri belirlenmektedir. Buna göre beyin gücü ile emek klasik üretim 

fonksiyonundaki kol gücü ile emekten farklı olarak ikincil bir rol değil başat bir rol oynamaktadır. 

Bunun yanında geliştirilen yeni üretim teknolojileri sonucunda üretim seviyesi artarken doğal kaynak 

ve sermaye gibi üretim faktörlerinin daha az kullanımının sağlanması nedeni ile beyin gücü ile emeğin 

klasik üretim faktörlerini tamamlamak yerine ikame ettiği görülmektedir. 

Yukarıda ifade edildiği şekilde modern büyüme teorileri çerçevesinde ülkelerin ekonomik 

gelişmişliklerini belirleyen en önemli unsur olarak teknolojik yenilik yapma kapasitesi dolayısı ile de 

beyin gücü ile tanımlanan emeğin öne çıktığı belirlenmektedir. Buna göre, insan beyni yeni üretim 

teknolojilerini geliştirdikçe yaşamdaki pratik ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren araç ve yöntemler 

bulmaktadır. Son dönemde insan beyninin bu fonksiyonu daha da gelişmiş dolayısı ile de bir yandan 

teknolojik gelişmeler hızlanırken öte yandan ekonomik refah da yükselmiştir. Bu kapsamda iktisat 

literatürü içerisinde İçsel Büyüme Teorileri çerçevesinde birçok model geliştirilerek beyin gücü ile 

emeğin yani beşerî sermayenin oynadığı rol açıkça ortaya konmuştur. Öyle ki İçsel Büyüme Teorileri 

çerçevesinde beşeri sermayenin fiziksel sermayeden çok daha etkin bir biçimde ekonomik büyüme 

üzerinde rol oynamaktadır. Literatürde ilk olarak Lucas (1988) ve Romer (1990) tarafından geliştirilen 

çalışmalar sayesinde beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerinde oynadığı rol kapsamlı bir biçimde 

modellenmiştir. Daha sonra Rebelo (1991) ile Cabello ve Santos’un (1993) yaptığı araştırmalar insan 

sermayesinin verimliliğe dayalı büyüme üzerine yarattığı etkileri teorik açıdan daha ayrıntılı olarak 

ortaya koymuştur. 
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Beşerî sermayenin ekonomik büyümeye etkisi teknolojik gelişmeye sağladığı katkı bağlamında 

ele alındığı gibi jenerik bir teknoloji olarak kabul edilen Bilgi İletişim Teknolojilerindeki (BİT) 

gelişmelerde teknolojiye dayalı ekonomik büyüme için önemli bir dinamik olarak belirlenmektedir. 

Başka bir ifade ile verimliliğe dayalı olarak büyük bir ekonomik büyüme sıçraması yaratan yeni 

teknolojik bilgi üretiminin günümüzde hızla artmasında BİT sektöründeki gelişmeler çok önemli rol 

oynamaktadır. Çünkü BİT sektöründeki gelişmeler bilginin işlenmesi, yeniden üretilmesi, depolanması 

ve aktarılması süreçlerini hem hızlandırmış hem de çok ucuz bir hale getirmiştir. Dolayısı ile BİT’deki 

son gelişmeler yeni geliştirilen teknolojik bilgi stoku ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu şekilde İçsel Büyüme Teorileri çerçevesinde BİT’ deki 

gelişmeler ile verimliliğe dayalı büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koyan birçok çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Pilat ve Lee (2001) OECD ülkelerinde Pazarlıoğlu ve Gürler (2007) Avrupa 

Birliği ülkelerine yönelik yaptıkları çalışmalarda BIT sektöründeki gelişmelerin verimliliğe dayalı 

büyüme üzerine etkisini göstermişlerdir. Öte yandan Oliner ve Sichel (1994) Amerika Birleşik 

Devletleri, Jung (2011) Japonya ve Shahiduzzaman ve Alam (2014) Avusturalya ülke örneklerinden 

hareketle verimliliğe dayalı ekonomik büyümede BİT sektörünün önemini ortaya koymuşlardır. 

Görüldüğü gibi İçsel Büyüme Teorileri, teknolojik gelişme olgusunun dinamiklerini beşeri 

sermaye ve BİT’deki gelişmeler çerçevesinde belirleyerek, ekonomik büyümenin kaynaklarına ilişkin 

bilgilerimizin kapsamını oldukça genişletmiştir. Böylece söz konusu teoriler verimliliğe dayalı 

ekonomik büyümeyi sadece teknolojik gelişmelerle ilişkilendirmemiş aynı zamanda teknolojik 

gelişmelerin nedenlerini de ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak İçsel Büyüme Teorileri çerçevesinde 

ileri sürülen bulgular son dönemde Evrimci iktisatçılar tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmeye 

başlamıştır. Evrimci İktisatçılar teknolojik yenilik yaratma işlevinin, İçsel Büyüme Teorilerinde ortaya 

konduğu şekilde, kısıtlı sayıda ve birbirinden izole bir biçimde etkileşim gösteren faktörler tarafından 

belirlendiği görüşüne karşı çıkmaktadır. Çünkü Evrimci İktisatçılar teknolojik yenilik yaratamaya 

yönelik gelişen süreçleri “Ulusal İnovasyon Sistemi” (UİS) çerçevesinde ele alarak modellemeye 

çalışmışlardır (Freeman 1987; Lundwall 1992; Nelson 1993). Buna göre UİS içerisinde eğitim 

kurumlarından araştırma geliştirme birimlerine, firmalar ve finans kuruluşlarından danışmanlık 

hizmeti veren organizasyonlara kadar birçok aktör bulunmaktadır. Üstelik UİS içerisindeki bütün 

aktörler kendi aralarında sıkı bir etkileşim içerisinde bulunmakta ve ancak böylelikle fonksiyonlarını 

yerine getirebilmektedir. Buna göre yeni teknolojilerin geliştirilmesi ancak birçok aktörün üstelik bir 

biri ile yoğun bir biçimde etkileşerek oluşturdukları karmaşık bir süreç sonunda ortaya 

çıkabilmektedir. Dolayısı ile yeni teknolojilerin geliştirildiği süreçlerde rol oynayan faktörleri İçsel 

Büyüme Teorilerinin ortaya koyduğu şekilde birbirinden izole bir biçimde analiz etmek mümkün 

değildir. Başka bir ifade ile beşeri sermaye ve BİT sektöründeki gelişmeler birbirinden bağımsız bir 

biçimde analize katılarak teknolojik ilerlemelerin dinamiği olarak belirlenemez.  
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Sonuç olarak Evrimci İktisatçılar tarafından geliştirilen UİS yaklaşımı insan sermayesi ve BİT’ 

deki gelişmeleri ve bunların teknolojik gelişme üzerinde yaratacağı etkileri birlikte modellemeyi 

önermektedir. Örneğin insan sermayesinin gelişmiş olması BİT yatırımlarından ekonomik fayda elde 

edilmesi dolayısı ile söz konusu yatırımların bir ülkede gerçekleştirilmesi için çok önemlidir. Çünkü 

gelişmiş bir insan sermayesine sahip olmak bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesi ve 

kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Öyle ki bir ülkede yükseköğrenim mezunu olanların sayısındaki 

artış yüksek düzeyde BİT kullanımı talebini artırarak söz konusu alanda yapılacak yatırımları teşvik 

etmektedir. Ayrıca BİT üretim endüstrilerinin sofistike üretim süreçleri nedeniyle üretimlerinde daha 

yüksek insan sermayesine ihtiyaç duyulması nedeniyle de insan sermayesindeki gelişmişlik 

girişimcilerin BİT yatırımlarına yönelmesi için hayati bir rol oynamaktadır. Öte yandan, BİT' teki 

gelişmeler de İnsan Sermayesinin gelişimi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. BİT' teki hızlı gelişmeler, 

büyük miktarlardaki dijital verilerin ve bilgilerin giderek artan hızlarda ve düşen maliyetlerle 

yönetilmesini mümkün kılmıştır. Böylece BİT sektöründeki ilerlemeler eğitim hizmetlerine katkıları 

yoluyla insan sermayesini doğrudan geliştirmektedir. Örneğin insan sermayesinin niteliğini artıran 

eğitim hizmetlerinin kalitesindeki önemli gelişmeler, BİT' in sağladığı imkânlarla sağlanabilmektedir. 

Bu şekilde yenilik yaratma sürecinin sistem mekaniği içinde analiz edilmesi sonucunda sistem 

aktörlerinin karşılıklı etkileşim halinde fonksiyonlarını yerine getirdikleri görülmektedir. 

Literatür incelendiğinde, UİS yaklaşımının belirlediği şekilde, insan sermayesi ve BİT sektörü 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Kettini vd. (2007) gelişmiş 

ülkeler üzerinde yaptıkları çalışma ile BIT yatırımlarının ekonomik büyüme üzerine etkisini insan 

sermayesinin rolünü göz önünde bulundurarak araştırmışlardır. Ekonometrik sonuçlar gelişmiş OECD 

ülkelerinde BIT’nin yüksek çıktı yaratmasında nitelikli insan gücünün önemli rol oynadığını 

göstermiştir. Galve-Gorriz ve Castel (2010) insan kaynakları ile BIT arasındaki etkileşimi 1269 

İspanyol firması üzerinde analiz etmiştir. Çalışma sonuçları insan sermayesi yüksek olan firmalarda 

BIT yatırımlarının ve kullanımının daha yaygın olduğu belirlenmiştir. Böylece BIT yatırımları ile 

insan kaynakları kapasitesi arasında ekonomik büyümeye katkıları anlamında güçlü bir tamamlayıcılık 

ilişkisi bulunmaktadır. Murphy ve Siedschlag (2013) OECD ülkeleri örneği üzerinden yaptıkları 

çalışmada BIT yatırımlarının insan sermayesinin daha güçlü olduğu sektörlerde daha çok katkı 

sunduğunu belirlemişlerdir. Buradan hareketle BIT yatırımları yolu ile ekonomik büyümenin 

desteklenmesi amaçlanırken insan kaynaklarını da eş anlı olarak geliştirmeye yönelik politikalara 

ağırlık verilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Asongu ve Roux (2017) BIT’deki gelişmelerin insan 

sermayesi üzerindeki etkisini 49 Afrika ülkesi için 2000-2012 döneminde analiz etmiştir. Bulgular 

BIT’deki gelişmelerin insan sermayesinin birçok temel özelliğini olumlu etkilediğini göstermiştir. 

Böylece BIT politikalarının insan sermayesini geliştirmeye yönelik politikalar ile yakın ilişkili 

olduğunu belirlemiştir. 
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Yukarıdaki çalışmaların ortaya koyduğu şekilde BİT’deki ve insan sermayesindeki gelişmeler 

arasında önemli bir etkileşim bulunmaktadır. Biz de çalışmamızda UİS yaklaşımı tarafından ileri 

sürülen bu görüşü Avrupa Birliğine üye olan ülkelerin verilerini kullanarak ampirik olarak test etmeyi 

amaçlıyoruz. Makalenin ikinci kısmında ampirik yöntem tanıtılmıştır. Üçüncü kısımda elde edilen 

ampirik bulgular paylaşılarak tartışılmıştır. Son kısımda ise ulaşılan sonuçlar aktarılarak teknoloji 

geliştirmeye yönelik politikalara ilişkin bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. 

1. YÖNTEM 

Evrimci İktisatçılar Ulusal İnovasyon Sistemi yaklaşımı çerçevesinde ülkelerin yenilik yaratma 

süreçlerini etkileyen faktörlerin birbirleri ile etkileşim halinde işleyerek fonksiyonlarını yerine 

getirdiklerini belirlemektedir. Buna göre ülkelerin yenilik yaratma kapasitelerini belirleyen faktörlerin 

aralarında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır. Ancak birlikte gelişerek ülkenin yenilik kapasitesini 

ileri taşımaları söz konusu olmaktadır. Çalışmamızda daha önceden İçsel Büyüme Teorileri 

çerçevesinde ulusal yenilik yaratma kapasitesinin iki önemli dinamiği olarak belirlenen beşeri sermaye 

ve Bilgi İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin varlığı analiz 

edilecektir. Böylece Evrimci İktisatçıların Ulusal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı çerçevesinde ortaya 

koydukları yenilik yaratma kapasitesini etkileyen faktörlerin bir birleri ile aralarında etkileşim 

bulunduğu hipotezi test edilecektir. 

Ampirik yöntem olarak birden fazla değişkene sahip veri setleri arasındaki ilişkileri 

incelememize imkan veren Kanonik Korelasyon Analizi yöntemi kullanılacaktır.  İlk olarak Hotelling 

(1936) tarafından ortaya atılan Kanonik Korelasyon Analizi daha sonraki süreçte Hair vd. (1998) ve 

Stevens (2002) tarafından geliştirilmiştir. Kanonik Korelasyon Yöntemi, Şekil-1’de gösterildiği gibi, 

birden fazla değişkene sahip iki veri seti arasındaki (X1, X2, … Xp ve Y1, Y2, …Yp) ilişkileri analiz 

etmek için kullanılan önemli istatistiki tekniklerden biridir (Eubank ve Hsing, 2008:1634-1661).  

                                                             

                          ai1                                                                               bi1                   

                                                                   Ri            

                          ai2                                                                                                                       bi2 

                                                                           

                           ai3                                                                                bi3 

 

Şekil-1: Kanonik Korelasyon Analizi Modeli 

 X1  Y1 

X*
i Y* i 

 

 Y2 

 X2 

 Yq 

 Xp 
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İlk aşamada amaç her iki veri setinin doğrusal bileşenleri arasındaki korelasyonu maksimize 

eden kanonik fonksiyonlar elde etmektir. Az sayıda değişkene sahip veri kümesindeki değişken sayısı 

kadar kanonik fonksiyon belirlenmektedir. Her kanonik fonksiyon ilki birinci değişken kümesini 

diğeri ise ikinci değişken kümesini ifade eden iki kanonik değişken (Xi
 ve Yi

) çiftine sahiptir. 

Kanonik değişkenler ilgili oldukları veri setindeki orijinal değişkenlerin (X1, X2, … Xp ve Y1, Y2, 

…Yp) ağırlıklı kombinasyonunu temsil etmektedir. Yani kanonik değişkenler ilgili data setinde yer 

alan gözlemlenebilen orijinal verileri temsil eden değişkenlerdir. Kanonik korelasyon (R i) ise her iki 

veri setine ait kanonik değişkenlerin benzer çiftleri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Böylece iki 

data seti arasındaki çok boyutlu ilişkiler bir çift kanonik değişken arasındaki ilişkiye indirgenmiş 

olmaktadır. İlk kanonik fonksiyondan elde edilen kanonik değişken çifti değişken kümesi arasında en 

yüksek korelasyona sahip olacak şekilde elde edilir.  

İkinci aşamada elde edilen ilk kanonik fonksiyondan hareketle “Kanonik Yük Analizi” ve 

“Çapraz Kanonik Yük Analizi” gerçekleştirilir. Kanonik Yük Analizi ile kanonik değişkenlere dolayısı 

ile kanonik korelasyon katsayısına en fazla veya en az katkıyı yapan orijinal değişkenleri 

belirlemektedir. Örneğin Şekil-1’de X2 değişkeninin X2
 kanonik değişkeni ile arasındaki ilişki ai2 

katsayısı ile belirlenmektedir. Çapraz Kanonik Yük Analizi ise kümelerdeki orijinal değişkenlerin 

diğer kümeyle olan ilişkileri konusunda bilgi edinmeye de imkân vermektedir. Örneğin X2 değişkeni 

ile Y2
 kanonik değişkeni arasındaki ilişki bu şekilde belirlenebilmektedir.  

Son olarak hesaplanan kanonik korelasyon değerlerinin anlamlılık testleri için ise Wilks’ 

Lambda Testi ile Ki-Kare Testi değerleri hesaplanarak yorumlanmaktadır.   

2. BULGULAR 

Bu bölümde Kanonik Korelasyon Analizi Yöntemi çerçevesinde Beşeri Sermayesi ile Bilgi 

İletişim Teknolojileri göstergeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada Avrupa Birliğine üye olan 

ülkeler arasından, verilerin bulunabilirliği göre, bir grup ülke seçilmiştir. Ülke grubu Belçika, 

Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz, İspanya 

ve Birleşik Krallıktan oluşmaktadır. Ülkelere ilişkin 2000 ile 2014 yılları arasındaki verilerden 

yararlanılmıştır. Veriler EUROSTAT ve Avrupa Patent Ofisinden elde edilmiştir.  

Beşeri Sermayesi ve Bilgi İletişim Teknolojileri göstergeleri arasındaki ilişkiler Tablo-1 de 

belirlenen değişkenlerin oluşturduğu model çerçevesinde analiz edilmiştir. Toplam Eğitim 

Harcamasının GSYH’ ya yüzde oranı, Orta Eğitim ve Doktoradan mezun sayılarının her 1000 kişiye 

(25-34 yaş arası) oranı Beşerî Sermayeyi simgeleyen göstergeler olarak belirlenmiştir. Öte yandan 

İnternete Sahip Hanehalkı’nın toplam hane halkına yüzde oranı, BİT sektörü gelir ve yatırım hacminin 

GSYH’ ya yüzde oranı ise BİT göstergeleri olarak seçilmiştir.  
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Tablo-1: Kanonik Korelasyon Analiz Modeli 

Beşeri Sermaye İlişkin 

Göstergeler (X) 

X Gösterge 

Kanonik 

Değişken 

Kanonik 

Korelas. 

Katsayı 

Y Gösterge 

Kanonik 

Değişken 

Bilgi İletişim Sektörüne 

İlişkin Göstergeleri (Y) 

X1 Toplam Eğitim 

Harcaması                

(% GSYH) 

 

U1 

U2 

U3 

 

 

R1 

R2 

R3 

 

 

 

V1 

V2 

V3 

 

İnternete Sahip 

Hanehalkı Sayısı      

(% toplam hane 

halkına oranı) 

Y1 

X2 Orta Eğitimden 

Mezunların her 1000 

kişiye oranı                                   

(25-34 yaş arası) 

BİT Sektör Geliri         

% GSYH) 

Y2 

X3 Doktoradan 

Mezunların her 1000 

kişiye oranı                                   

(25-34 yaş arası) 

BİT Sektör Yatırımları        

(% GSYH) 

Y3 

Kanonik korelasyon analizine göre belirlenen sonuçlar Tablo-2 de belirlenmiştir. Her bir veri 

setinde en az üç orijinal değişken bulunduğu için üç Kanonik Değişken (U ve V) çiftinden üç Kanonik 

Korelasyon Katsayısı (R) hesaplanmıştır. Wilks’ Lambda testine göre tüm kanonik korelasyon 

katsayılarının anlamlı oldukları belirlenmiştir. Ancak biz en yüksek kanonik korelasyon katsayısını 

(0.853) esas alarak analizi sürdürdük. Bu kanonik korelasyon katsayısı Beşeri Sermaye ile BİT sektörü 

arasında Avrupa’da güçlü bir pozitif etkileşim olduğunu göstermektedir. Ayrıca iki kanonik değişken 

arası paylaşılan veryansın toplamı olarak yorumlanabilecek Kanonik Korelasyon Katsayısının Kare 

değeri de (0.726) güçlü pozitif ilişkiyi doğrulamaktadır. 

Tablo-2: Kanonik Korelasyon Analiz Sonuçları 

Kanonik 
Değişken 
Çiftleri 

Kanonik 
Korelasyon 
Katsayısı 

Kanonik 
Korelasyon 
Katsayısının 
Karesi 

Wilk`s  
Lambda 

Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi 

P değeri 

U1 V1 0.853 0.726 0.194 42.643 9 0.000 

U2 V2 0.701 0.491 0.223 12.566 4 0.015 

U3 V3 0.532 0.283 0.474 7.866 2 0.021 
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En yüksek kanonik korelasyon katsayısına (0.853) göre gerçekleştirilen Kanonik Yük Analizine 

ilişkin sonuçlarda beşeri sermaye ve BİT sektörü arasındaki karşılıklı ilişkiyi doğrulamaktadır. Tablo-

3’ de sunulan sonuçlara göre beşerî sermaye açısından kanonik korelasyon katsayısına en büyük etkiyi 

yapan değişken Doktora mezunlarının sayısı (X3=0.948) olmaktadır, ikinci sırayı orta eğitimden 

mezunların sayısı (X2=0.871) alırken son sırada toplam eğitim harcamaları (X1=0.683) bulunmaktadır. 

Öte yandan BİT sektörü kanonik değişkenine dolayısı ile kanonik korelasyon katsayısına en büyük 

etkiyi yapan değişken BİT sektör yatırımları (Y3=0.911) olmaktadır, ikinci sırayı BİT sektör geliri 

(Y2=0.843) alırken son sırada internete sahip hanehalkı sayısı (Y1=0.649) gelmektedir.  

Tablo-3: Değişkenlerin Kanonik Yükleri  

 Beşeri Sermayeye ilişkin Göstergelerin Yükleri 

 X1 X2 X3 

U1 0.683 0.871 0.948 

 BİT Sektörüne ilişkin Göstergelerin Yükleri 

 Y1 Y2 Y3 

V1 0.649 0.843 0.911 

 

Kanonik Çapraz Yük Analizine ilişkin sonuçlar Tablo-4 de sunulmuş ve kanonik yük analizine 

benzer şekilde beşerî sermaye ve BİT sektörü arasındaki karşılıklı ilişkiyi teyit etmiştir. Ayrıca beşeri 

sermaye ile ilgili olarak en fazla etki yapan değişken Doktora mezunlarının sayısı (X3=0.752) 

olmaktadır. İkinci en büyük etki orta eğitimden mezunların sayısından (X2=0.716) gelirken son sırada 

toplam eğitim harcamaları (X1=0.605) yer almaktadır. BİT sektörü açısından kanonik çapraz yüklerine 

en büyük etkiyi yapan değişkenin BİT sektör yatırımları (Y3=0.771) olmaktadır. İkinci sırada BİT 

sektör geliri (Y2=0.723), son sırada ise internete sahip hanehalkı sayısı (Y1=0.681) yer almaktadır.  

Tablo-4: Değişkenlerin Kanonik Çapraz Yükleri 

 Beşeri Sermayeye ilişkin Göstergelerin Çapraz Yükleri 

 X1 X2 X3 

V1 0.605 0.716 0.752 

              BİT Sektörüne ilişkin Göstergelerin Çapraz Yükleri 

 Y1 Y2 Y3 

U1 0.681 0.723 0.771 
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3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ülkelerin yenilik yaratma kapasitesi yani inovasyon yeteneği verimliliğe dayalı büyüme için en 

önemli dinamiktir. Bunun için ekonomik büyüme konusu üzerinde çalışan iktisatçılar son dönemde 

yenilik yaratma kapasitesini etkileyen unsurları belirlemek üzere araştırmalarını yoğunlaştırmışlardır. 

Beşerî sermaye seviyesi ve Bilgi İletişim Teknolojilerindeki (BİT) gelişmişlik gibi bazı faktörler İçsel 

Büyüme Teorileri tarafından yenilik yaratma sürecinin önemli belirleyicileri olarak ortaya konmuştur. 

Ancak Evrimci İktisatçılar tarafından geliştirilen ve makro düzeyde teknolojik gelişmelerin 

dinamiklerini modelledikleri “Ulusal İnovasyon Sistemi” yaklaşımı İçsel Büyüme Teorileri 

bağlamında ortaya konan tespitlere karşı çıkmaktadır. Buna göre yenilik yaratma sürecini sınırlı sayıda 

birkaç faktöre dayanarak ve bu faktörler arasındaki karşılıklı ilişkileri göz önüne almadan açıklamak 

mümkün değildir.  

Çalışmamızda insan sermayesi ve BİT sektörü arasındaki karşılıklı ilişki analiz edilerek Ulusal 

İnovasyon Sistemi yaklaşımı tarafından ileri sürülen görüş test edilmiştir. Bunun için bir grup Avrupa 

Birliğine üye ülkenin 2000 ile 2014 yılları arasındaki verileri Kanonik Korelasyon Analizi 

çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçevede hesaplanan Kanonik Yük ve Çapraz Kanonik Yük değerleri 

insan sermayesi ve BIT göstergelerinin birbirleri ile karışlıklı etkileşim içinde olduğunu 

göstermektedir. Böylece elde edilen bulgular yenilik yaratma sürecini etkileyen dinamikler arasında 

tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu sonuç yeni teknolojilerin geliştirilmesinin ancak 

ilgili faktörlerin birbiri ile karşılıklı etkileşerek oluşturdukları karmaşık bir süreç sonunda ortaya 

çıktığını göstermektedir. Buna göre beşerî sermaye ve BİT sektöründeki gelişmelerin yenilik yaratma 

kapasitesine etkisini incelerken söz konusu unsurların birlikte ele alınarak analize katılmasında büyük 

bir zorunluluk bulunmaktadır.  

Evrimci İktisatçıların tezlerini destekleyen bu bulgular bir ülkenin yenilik yaratma kapasitesini 

geliştirmek üzere uygulanan inovasyon politikası tasarım süreci üzerinde de bazı önemli etkiler 

yaratmıştır. Buna göre inovasyon politikaları çerçevesinde, insan sermayesi seviyesi desteklenmeden, 

sadece BİT sektörünün gelişimine odaklanarak başarılı olmak mümkün değildir. Bunun yanında pek 

tabidir ki BIT sektörünü geliştirmeye yönelik politikalarından bağımsız bir biçimde sadece beşerî 

sermayenin desteklenmesine odaklanan politikalarda başarısız olacaktır. Böylece ülkelerin ulusal 

yenilik yaratma kapasitelerini geliştirmeye yönelik politika tasarım sürecinde birbirinden izole bir 

şekilde tekil uygulamalar dizayn etmek etkili sonuçlar doğurmaz. Bunun yerine ulusal inovasyon 

sistemi içerisindeki dinamikler arasındaki tamamlayıcılık ilişkisini göz önüne alan dolayısı ile de bir 

dizi politika önlemini eş anlı olarak uygulamayı hedefleyen politika paketlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKA BOYUTUNDA 

KENTSEL YOKSULLUĞA ETKİLERİ: SOSYAL BELEDİYECİLİK 
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ÖZET 

 Neo-liberal politikaların tüm dünyada uygulamaya konulması ile birlikte ülkelerin 

uyguladıkları sosyal politika uygulamalarında önemli değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır.   

Küreselleşmenin getirmiş olduğu zenginliğin adil dağılımı gerçekleştirilemediği için yoksulluk 

tüm dünyada artmış ve yoksulluğa yönelik mücadele araçları tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojik 

gelişmeler ve kentlerdeki istihdam olanakları insanların kentlerde yığılmasına ve kentsel yoksulluğun 

gözle görünür hale gelmesine yol açmıştır. Yoksulluğun önlenmesi ve refahın sağlanması çerçevesinde 

yoksulluğun yerel yönetimler eliyle önlenmesi veya etkilerinin azaltılması için sosyal belediyecilik 

kavramı önem kazanmıştır.  

Bu çalışmada, yoksullukla mücadelede yerel yönetimlerin etkileri sosyal politika bağlamında 

ele alınarak değerlendirilecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Sosyal politika, Yoksulluk, Kentsel Yoksulluk, Sosyal Belediyecilik. 

THE EFFECTS OF LOCAL GOVERNMENTS ON THE URBAN POVERTY IN THE 

CONTEXT OF SOCIAL POLICY: SOCIAL MUNICIPALITY 

ABSTRACT 

With the application of neo-liberal policies all over the world, significant changes and 

transformations are taking place in the social policy implementations applied by the countries. 

Because of the unfair distribution of wealth that globalization brings, poverty has increased 

throughout the world and the means of struggle against poverty have begun to be discussed. 

Technological developments and employment opportunities in cities have led to the agglomeration of 

people in cities and the urban poverty to become visible. Within the framework of preventing poverty 

and ensuring prosperity, the concept of social municipality has gained importance in order to prevent 

poverty by local governments and to reduce their effects. 

In this study, the effects of local governments in combating poverty will be evaluated in the 

context of social policy.  

Keywords: Social Policy, Poverty, Urban Poverty, Social Municipality. 
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GİRİŞ 

Dünyada yaşanan ekonomik krizler ile birlikte neo-liberal politikaların uygulamaya konması 

sosyal devlet anlayışının değişim ve dönüşümüne yol açmıştır. Bu bağlamda, sosyal devlet 

uygulamalarında ciddi gerilemeler görülürken; yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları (STK) ve sosyal 

sorumluluk projelerinin daha etkin uygulandıkları gözlemlenmektedir. Bu süreçle birlikte, sosyal 

politika uygulayıcısı olarak yerel yönetimlerin ön plana çıkarak sosyal belediyecilik kavramında gözle 

görülür gelişmeler kaydedilmiştir. Bu değişim ve dönüşümün temel nedenleri arasında küresel 

rekabetin artmasıyla, devletin özel sektörün önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirmesidir. Bu 

bağlamda; piyasa ve işletmecilik ilkelerine göre çalışan, özel sektörün önünü açan, gücünü ve 

sorumluluklarını ortaya çıkaran yeni aktörlerle paylaşan, düzenleyici, küçük ama etkin ve rekabete 

dayalı bir devlet fikri ve bireysel hak ve sorumlulukların öne çıkartılması anlayışı hâkim olmuştur. 

Böylece sosyal devlet anlayışından merkezi yönetim açısından büyük ölçüde vazgeçilmiştir (Öztürk ve 

Gül, 2012: 377). Bu açıklamaların ışığında, ülkemizde özellikle 2000’li yıllardan sonra yerel 

yönetimlerin revizyonu sağlanarak etkinliği arttırılmıştır.  

Bu çalışmada; sosyal politika bağlamında sosyal devletin değişim ve dönüşümüyle ortaya çıkan 

sosyal belediyeciliğin analizi ve yoksulluk bağlamında uygulamaları tartışılacaktır. 

1. KAVRAMSAL OLARAK SOSYAL BELEDİYECİLİK 

1970 sonrasında sosyal politika uygulamalarında büyük kırılmalar yaşanarak, refah devletinin 

“altın çağı” ve uygulamaları yerini neo-liberal uygulamalara bırakmıştır. Yine bu tarihten sonra 

liberalleşme, kararsızlaştırma ve daha az devletçi paradigmaların hâkim olması ile birlikte sosyal 

politikalara da küreselleşme, liberalleşme, piyasalaşma ve daha az devletçi anlayışların hâkim olduğu 

görülmektedir (Kesgin, 2012:3). Bu bağlamda, küreselleşmenin de etkileriyle ulus devlet yapıları da 

değişmiş, yönetimde yerelleşme anlayışı, STK’ların etkinleştirilmesi, katılım ve yönetişim gibi ilkeler 

ile hareketle sosyal belediyecilik uygulamalarının etkinleştirildiği görülmektedir. 

Sosyal belediyecilik kavramının farklı tanımları olduğu görülmektedir. Literatürde her ne kadar 

“sosyal belediyecilik” olarak kullanılsa da, aslında diğer yerel yönetim birimlerinin sosyal alana dönük 

faaliyetleri de sosyal belediyecilik kavramının kapsamına girmektedir. Bu bağlamda literatürde 

“sosyal belediyecilik” kavramı yerine “toplumcu belediyecilik”, “toplumsal belediyecilik”, “yerel 

sosyal politikalar”, “yerel sosyal hizmetler”, “yerel yönetimler ve sosyal politika”, “yerel yönetimler 

ve sosyal hizmetler” gibi kavramlarının kullanıldığı da görülmektedir. Fakat yerel yönetimlerin 

özellikle dezavantajlı kesimlere yönelen ve sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefleyen faaliyetleri 

çoğunlukla “sosyal belediyecilik” kavramı çerçevesi altında ele alınmaktadır (Öz, 2010: 26).  

Keleş’e göre; “sosyal” ya da daha yeni bir anlatımla, kısaca “toplumcu” belediyecilik, toplumsal 

refah devletinin belediyeciliği olarak tanımlanabilmektedir. Bu anlamda, sosyal belediyecilik, 
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toplumsal amaçların öncelik aldığı, göz ardı edilmediği, toplumun çıkarlarının ön plana çıkarıldığı; 

bununla birlikte, üretim araçlarının mülkiyetinin, ilke olarak, yine bireylerde olduğu bir belediyecilik 

anlayışını temsil etmektedir (Keleş, 2009: 30-32) 

Literatürde sosyal belediyecilikle ilgili en sık kullanılan tanım Yalçın Akdoğan’a aittir. 

Akdoğan (2002: 35), sosyal belediyeciliğin tanımını oldukça geniş kapsamlı bir şekilde yapmaktadır: 

Sosyal belediyecilik, mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, 

bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak 

şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve 

entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve 

toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik 

olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir. 

Sosyal belediyecilik, yerel otoriteye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme yetkisi veren, 

kamu harcamalarını sosyal yardımları gerçekleştirmek üzere yönlendiren, sosyo-kültürel faaliyetlerin 

gerçekleşmesi için gerekli yatırımları yapma ve toplumsal kesimlerdeki sosyal adalet ve güvenlik 

kavramlarını güçlendirmeye yönelik sosyal kontrol işlevlerini yükleyen bir modeldir. (Öksüz, 

2007:89) Bu bağlamda, sosyal belediyeciliğin, işlevlerini “sosyalleştirme, sosyal kontrol ve 

rehabilitasyon”, “mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme”, “yardım etme ve 

gözetme” ve “halkın geçim sıkıntısını gidermeye yönelik yatırım kararları alma” şeklinde dört başlık 

altında toplamıştır (Akdoğan, 1999:35; Keleş, 2008:55). 

Sosyal Belediyeciliğin, İşlevleri; 

 Sosyalleştirme, Sosyal Kontrol ve Rehabilitasyon: Sosyalleşme, toplumun bir parçası haline 

gelme; kişinin aile, okul, mesleki örgütler gibi içinde yer aldığı toplumsal kurumların ve genelde 

yaşadığı kültürel ortamın kendisinden beklediği şekilde davranmayı ve diğer bireylerle uyum içinde 

yaşamayı öğrenme sürecidir. Bireylerin devletin sosyalleştirme ağının dışında kalmaları birçok soruna 

sebep olabilmektedir. Belediyeler bu çerçevede bir nevi sosyal eğitim işlevi görebilirler. Mahalli 

idareler toplumsal düzenin devamının sağlanmasına yönelik olarak bireye toplumsal beklentilere 

uygun davranış, kural ve değerler aşılama manasında sosyal kontrol mekanizması olarak işlev 

görebileceklerdir. Kıraathane toplantıları, halk meclisleri, esnaf gezileri, afişler ve mahalle 

kütüphaneleri aracılığıyla belediyeler halka daha yoğun mesaj verebilmektedirler. 

 Mobilize Etme, Yönlendirme, Kılavuzluk ve Rehberlik Etme: Toplumsal kesimlere 

yönelik olarak danışmanlık hizmeti verme, onları belli gün ve olaylarda yönlendirme, halka sorunlarını 

nasıl ve hangi kurumlarla çözebilecekleri konusunda yardımcı olma gibi işlevler belediyelerce 

yürütülebilmektedir.  
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 Yardım Etme ve Gözetme: Mahalli idareler beldelerindeki fakir ve muhtaç vatandaşların 

bilgilerine kolaylıkla sahip olabilmekte, onların sosyo-ekonomik durumlarını izleyebilmekte, asgari 

yaşam sınırında olanlara gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi, tekerlekli sandalye gibi yardımlarda 

bulunabilmektedir.  

 Yatırım: Mahalli idareler halkın geçim sıkıntısını gidermeye yönelik olarak köklü tedbirler 

alamamakla birlikte, kolaylaştırıcı birtakım hizmetlere yönelebilmektedirler. Tanzim satış mağazaları, 

ekmek fabrikaları, aş evleri, sığınma evleri, sağlık ocakları, mahalle kütüphaneleri bunlardan sadece 

bazılarıdır. Bu hizmetlere yönelik mahalli idarelerin yatırımlara girişmeleri bir zorunluluk olarak 

görünmektedir.  

 

Şekil 1.Türkiye’de Belediyelerin Diğer Sosyal Belediyecilik Uygulamaları 

Kaynak: Şataf, Mermer; 2017:26. 

2. SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA YOKSULLUK VE SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Orta Çağ Avrupası’ndan itibaren yerel yönetimler daha çok bağımsız şehir yönetimleri 

biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu şehir yönetimleri günümüz üniter devletlerin yerine getirdiği önemli 

sosyal politikaları üstlenmiştir. Su temini, atık sistemi, yol sistemi gibi kentsel hizmetler ile kadın ve 

çocukların yaşam standartlarının denetimi, kamu sağlığı sistemlerinin oluşturulması, okullar, 

yoksullar ve yaşlılar için bakım imkânlarının geliştirilmesi gibi hizmetler yerel yönetimlerce yerine 

getirilmektedir (Ersöz, 2006b: 764). 

Refah üretimi ve dağıtımı gelişmiş ülkelerin yanında Türkiye gibi ülkelerde de gittikçe yerel 

niteliklerinin vurgulandığı bir noktaya doğru gelişim göstermektedir. Özellikle refahın dağıtım sorunu 

belediye yönetimlerinin tarihsel, kültürel, sınıfsal yaklaşımları ve seçmen kitlesinin talep boyutu gibi 
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faktörlere göre değişiklikler göstermektedir. Refah dağıtımı birçok ülkede demokrasi mücadelesi ile 

ivme kazanmıştır. Demokratik yönetimler için halk/seçmen talepleri göz önünde bulundurulmak 

zorundadır. Bu zorunluluk büyük oranda belediyeleri, sosyal belediyecilik uygulamalarına 

yönlendirmiştir. Belediyeler daha çok bir tercih ya da sınıfsal eğilim olarak değil, seçimin ya da 

seçmen baskılarının belirlemesiyle bu hizmetleri sürdürmektedirler 

Can (2006: 18) ise sosyal belediyeciliği, sosyal belediyeciliğin amaç ve hedeflerini esas alarak 

tanımlamaktadır: “Sosyal belediyecilik, yerel nitelikteki kamu harcamalarını sosyal güçsüzlerin 

(kimsesiz, engelli, yaşlı gibi) korunmasını, maddi açıdan desteklenmesine yönlendiren, yerel düzeyde 

eğitim ve sağlık olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunan, sosyal adaletin tesis edilmesine 

yardımcı olan, sosyal sermayenin gelişimi için çalışmalara önem veren bir modeldir”. Can (2006: 

18), yaptığı tanıma ek olarak, sosyal belediyeciliğin sadece sosyal güçsüzlere yardımla sınırlı bir 

yaklaşım olmadığını belirtmekte, sosyal güçsüzlere yardım yapılmasının ve onların hiç olmazsa asgari 

geçim standartlarına sahip olmaları için çalışmalar yapılmasının yanı sıra asıl önemli olanın, bu 

çalışmaların sağlıklı ve sürdürülebilir olması ve sosyal güçsüzlerin yapabilirlik kapasitelerinin 

geliştirilmesi gereğine dikkat çekmektedir. 

Her iki sosyal belediyecilik tanımında da sosyal politikaların uygulanması işlevinin özel olarak 

belediyelerin sorumluluğuna değil, genel olarak yerel idarenin sorumluluğuna verildiğine odaklanmak 

gerekmektedir. Bu çerçevede “sosyal belediyecilik” kavramının, “belediyecilik” kısmının aslında 

gerçek anlamını aşar şekilde tüm yerel yönetim birimlerini kapsadığının tekrar altını çizmek 

gerekmektedir.   

Belediyeler bölgeler arası farklılıklarla birlikte birçok hedef ve kitleye yönelik sosyal hizmet ve 

yardım faaliyetlerinde bulunmakta; bu faaliyetler de genel olarak öne çıkan hedef kitlelerin toplumun 

dezavantajlı grupları olduğu görülmektedir (Çiçek, 2012:104). 
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Engellilere Yönelik Uygulamalar  

 

 

 

Yaşlılara Yönelik Uygulamalar   

 

 

Çocuk ve Gençlere Yönelik uygulamalar 

 

 

Yoksullara Yönelik Uygulamalar  

 

 

 

Kadınlara Yönelik Uygulamalar  

 

Şekil 2. Türkiye’de Sosyal Politika Alanında Sosyal Hizmet Faaliyetlerinde Öncelikli Hedef Kitle 

Kaynak: Can, 2006; Öz, 2010; TBB, 2014, Mermer, Şataf, Negiz; 2016’den esinlenerek 

hazırlanmıştır. 

3. TÜRKİYEDE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI 

Yerel yönetimler dönem dönem ve ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte önemli sosyal 

politika fonksiyonları uygulamışlardır. Türkiye’de ise, Cumhuriyet öncesi dönemde vakıfların önemli 

aktör olarak öne çıktığı bu alanın, yerel yönetimlerce de sorumluluk konusu haline getirilip, sosyal 

belediyecilik uygulamalarının kısmen kurumsallaşmaya ve yaygınlık kazanmaya başlaması 1970’li 

yıllara rastlamaktadır 

Belediyeler özürlülerle ilgili bilgilendirme, 

bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal 

ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek. 

 

Belediyelerin çocuklar için koruma evleri 

açılması, gençlik merkezleri açarak gençlere 

yönelik spor kültür ve sanat faaliyetlerini 

yürütmek.  

 

Belediyeler yardıma muhtaç olan yaşlıların 

barınması için huzur evi, ücretsiz muayene ve ilaç 

yardımı, gıda yakacak, belediye otobüslerinden 

ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlamak. 

Belediyelerin aşevleri kurmak ve muhtaçlara 

bedava yemek ve ekmek dağıtmak, yakacak 

yardımında bulunmak gıda paketleri dağıtmak 

gibi uygulamaları vardır.  

 

Belediyelerin kadın sığınma evleri, kadın 

kulüpleri açmak, buralarda eğitim, sportif 

faaliyetlerde bulunmak, aile yaşam merkezleri 

kurmak, kadınlar için el sanat kursları açmak 

gibi görevleri vardır. 
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2000’li yılların en önemli gelişmesi olarak kabul edilen kamu yönetimi ve yerel yönetim 

reformları ile belediyelerin hizmet anlayışı açısından güçlendiği görülmektedir. Bu değişimin sosyal 

hizmetlere de yansıdığı ifade edilebilir. 5393 ve 5216 sayılı yasalar, bireylerin sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanması ve sosyal sorunlarının çözülmesi konularında belediyelere oldukça önemli yetki ve görev 

vermektedir. Elbette bu hizmetlerin yerine getirilmesi, hizmetin ihtiyaç olarak doğması ile başlayacak, 

özelde dezavantajlı gruplara ya da bu hizmetlere ciddi düzeyde ihtiyaç duyan gruplara, ardından da 

tüm kente yönelik yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Tüm bu süreç belediyelerin “sosyal belediye” 

olarak tanımlanan yönünü de ortaya çıkarmaktadır (Mermer, Şataf, Negiz; 2016:1305). 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun pek çok maddesinde, sosyal belediyeciliğe yasal 

altyapı oluşturabilecek hükümler bulunmaktadır. Kanunda, yerelde yapılması gereken sosyal 

politikaların belediyeler tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 5216 sayılı Kanunun 7. 

maddesi, büyükşehir belediyelerine; “Gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve 

bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak” sorumluluğunu 

vermektedir (Mermer, Şataf, Negiz; 2016:1306).  

Büyükşehir belediye başkanlarına kanunun 18. maddesinin (m)bendinde önemli görevler 

düşmektedir; “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak engelliler ile faaliyetlere 

destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak” gibi. Ekonomik alanda da dar gelirli, yoksul, 

muhtaç ve kimsesizler için yapılan yardımlarda belediye harcamaları olarak bütçeye işlenmektedir 

(Ateş, 2009: 92) 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu 5393 sayılı kanuna ek olarak engellilere yönelik 

önemli düzenlemeler getirmiştir. 2006 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri “Engelli 

Hizmet Birimleri Yönetmeliği”, “Engelli Hizmet Birimlerinin görevlerini netleştirmiştir. Bu birimlerin 

görevleri arasında, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yaşayan engellilerin, toplum hayatına 

katılımını kolaylaştırmak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan diğer bireyler gibi eşit 

faydalanmalarını sağlamak; büyükşehir belediyelerinde engelli veri tabanı oluşturma, engelli ailelerin 

bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetleri 

bulunmaktadır.  

5393 sayılı Kanunda nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyelerin sığınma evi açabilecekleri 

düzenlenmiş olmasına rağmen, hükmün uygulanması belediyelerin takdirine bırakılmıştır. 6360 sayılı 

Kanunla; büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000 üzerindeki belediyelerin kadınlar ve çocuklar için 

konuk evi açmak zorunda oldukları düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile nüfusu 100.000 üzerindeki 

belediyelerin kadınlar ve çocuklar için konukevi açmaları zorunluluk haline getirilmiştir. Diğer 

belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerine göre kadınlar ve çocuklar için konuk evleri 

açabileceklerdir (TBB, 2014: 13).  
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6360 sayılı Kanunla 5393 sayılı Kanunun 75’inci maddesinin (c) bendinde belediyelerin ortak 

hizmet projesi gerçekleştirebileceği muhataplar arasında sayılan engelli dernek ve vakıfları, bu 

kapsamdan çıkarılmış, bu bende ayrıca diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet 

projeleri için yerelin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerektiğine ilişkin hüküm 

eklenmiştir. Bu kapsamda engelli dernek ve vakıfları diğer dernek ve vakıflar arasında yer alacağından 

bunlarla ortak hizmet projesi gerçekleştirmek isteyen belediyeler, yerel mülki amirden izin almak 

suretiyle ortak hizmet projesi gerçekleştirebileceklerdir (TBB, 2014: 15). 

Yönetim kademeleri içerisinde büyükşehir belediyeleri, sosyal hizmetlere yönelik görev ve 

sorumlulukları dâhilinde ele alındığında sosyal politika alanında oldukça öneme sahip olduğu 

bilinmektedir. Kanunda görüldüğü gibi sosyal açıdan belediyelerden yerel ekonomik gelişme ve 

mesleki becerileri artırma görevleriyle işsizlik sorununun çözümünde rol sahibi olması beklenirken; 

diğer yandan engelli, yaşlı ve dar gelirlilere, gençlere, kadın ve çocuklara yönelik sosyal hizmet ve 

yardım hizmetlerini sunması beklenmektedir. Sosyal belediye hem ekonomik hem de toplumsal 

hayatta etkinliği ifade etmekle birlikte sosyal refah faaliyetleri ile sosyal adalet, sosyal iyileşme ve 

yoksulluğu önlemeye yönelik bir yönetim anlayışına sahiptir (Koç, 2014: 34). 

4. DÜNYADA SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI 

Dünya’da yerel yönetimler, sosyal politika tarihinde önemli bir yere sahip olan “Yoksulluk 

Yasaları”nın uygulanmasında etkin bir rol oynamışlardır. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın birçok 

yerinde yoksullara yardım edilmesi gereği kamusal bir sorumluluk ve zorunluluk olarak görülmeye 

başlanmıştır. Ancak, devletler bu konuda doğrudan sorumluluk almak yerine ilk olarak, İngiltere’de, 

yoksullara yardımda bulunma görevi yasalarla kentlere verilmeye başlanmıştır. Kurumsallaşma 

yolunda ilk yasa İngiltere’de iki yüzyıldan daha uzun bir süre yürürlükte kalan ve I. Elizabeth 

döneminde çıkarılan 1601 tarihli Yoksulluk Yasası’dır (Sallan Gül, 2000: 55). Bunu ilerleyen yıllarda 

farklı yoksul yasalarının yürürlüğe girmiş; 1860’lı ve 70’li yıllarda ise Yoksulluk Yasası’nın 

uygulanışında yerel yönetimlerin daha fazla insiyatif sahibi olduğu yeni bir aşamaya girilmiştir 

(Güngör ve Özuğurlu, 1997: 17). Almanya’da ise 1870 tarihli Yardım Bölgeleri Yasası’nda (Relief 

Residence Law) yoksul yardımlarının yerel otoriteler tarafından yapılmasına karar verildiği 

bilinmektedir (Akyüz, 2008: 68). 

Sosyal refah devletinin yerelde yansıması olan sosyal belediyecilik; yerel otoriteye sosyal 

alanlarda planlama ve düzenleme yetkisi veren, kamu harcamalarını sosyal yardımları gerçekleştirmek 

üzere yönlendiren, sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yatırımları yapma ve 

toplumsal kesimlerdeki sosyal adalet ve güvenlik kavramlarını güçlendirmeye yönelik sosyal kontrol 

işlevlerini yükleyen bir modeldir. Dünyada 1601 yılında çıkarılan “Yoksulluk Yasalarının” 

uygulanması ile başladığı düşünülen sosyal belediyecilik, sosyal politika tarihinde önemli bir yere 
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sahip olan İngiltere’de 19.yy da “belediye sosyalizmi” uygulamalarıyla başlamış ve 20. yüzyıl 

belediyeciliğine yön vermiştir. (Bayramoğlu,2015:20).  

Refah devleti anlayışı Avrupa ülke gelenekleri içinde köklü biçimde yerini almıştır. Ancak refah 

devleti uygulamalarının kurumsal ve yasal yapısı ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. 

Bununla birlikte, refah düzenlemelerinin gelişimi bu şekilde tek tek ülkeler bazında gerçekleşmiş olsa 

da belli ülkeler söz konusu düzenlemelerde ortak özellikler sergilemiş ve bu sayede de bugünkü 

anlamda refah modelleri ortaya çıkmıştır. Avrupa ülkelerinin uyguladıkları 4 farklı refah sistemleri 

modelleri içerisinde bir ülke seçerek incelenecektir. Bu modeller ve söz konusu ülkeler (Şenkal & 

Sarıipek, 2007: 155-156): 

 Güney Avrupa modeli olarak da anılan ikincil ya da katılımlı refah modeli; Fransa: 

Fransa’da belediye sosyalizmi, oldukça küçük bir hareket olarak doğmuş ama özellikle Üçüncü ve 

Dördüncü Cumhuriyet dönemlerinde en verimli uygulamalarını hayata geçirmişlerdir. Fransa’da 

belediye sosyalizmini dönemlere ayırarak incelediğimiz takdirde birinci dalga olarak; 1880-1918 

dönemini, ikinci dalga olarak ise;1920-1930 yıllarını kabul edebilir. Sosyalistlerin hikayesi olarak 

başlayan belediye sosyalizmi 10 yıllık geçmişi ile işçi sınıfının geçmişi ile Kuzey Fransa’nın sanayi 

kentlerine kadar ulaşmıştır. Sosyalist belediye başkanlarının benimsediği anlayış çerçevesinde 

ekonomik, sosyal ve kentsel planlama politikalarını geliştirmeyi başarmışlardır. Onları diğerlerinde 

farklı kılan ise toplumsal sorunları başlangıç noktası olarak almalarıydı. Yoksullar için, tek başına 

yaşayan kadınlar, işsizler ve yaşlı insanlar için isteğe bağlı ya da zorunlu harcamalar yapılmaktaydı. 

Fransa’da yaşanan belediye sosyalizmi insanların hayatlarını kolaylaştırmada bir çeşit refah sistemi 

oluşturmuştur (Bayramoğlu, 2015: 65-67).  

 Anglo-Sakson modeli olarak da bilinen Beveridge tarzı model; İngiltere: İngiltere’de yerel 

yönetimlerin bugünkü mevcut yapısı 1972’de yapılan ve 1 Nisan 1974’den itibaren yürürlüğe konulan 

Yerel Yönetimler Yasası ile 1986 yılında yapılan düzenlemelerle oluşturulmuştur. 1974’den itibaren 

yürürlüğe konan Yerel Yönetimler Yasası ile yerel yönetimler, nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik 

durumlarına göre yeniden düzenlenmiş ve mevcut yerel yönetim birimlerinin sayısı azaltılarak, üç 

sınıflı bir sistem oluşturulmuştur. Bu sınıflamaya göre birinci kademe olarak il (county) ikinci kademe 

olarak bölge (district), üçüncü kademe olarak da köyler (parishes) yer almaktadır (İnaç ve 

Ünal;2006:126). Merkezi yönetim tarafından, yerel yönetimlere belirli alanlarda harcama yetkisi 

tanınmıştır. 2000 yılındaki yerel yönetim yasası ile yetki aşımı ilkesi esnetilerek ekonomik, sosyal ve 

çevre ile ilgili konularda, yasa ile kendilerine tanınmayan yeni fonksiyonları üstlenebilme olanağına 

sahip olmuşlardır (Yamaç, 2014:12) 

Yerel yönetimlerle ilgili son yasa, 2010 yılında çıkarılan Yerel Yönetim Yasasıdır. Yerel 

yönetimler; yeni özgürlükler ve esneklik, bireyler ve toplum için daha fazla hak ve güç, daha etkili ve 



886 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

demokratik planlama yapmak için reform, konumlandırma ile ilgili yerel kararlar almasını sağlamak 

olarak dört başlıkta toplanan iyileştirmelere sahip olmuşlardır.  

 Merkezi Avrupa, muhafazakâr ya da başarı odaklı model olarak da bilinen Bismarck 

tarzı model; Almanya: Almanya’da sosyal belediyecilik kapsamında belediyeleşmenin en çok 

görüldüğü sektör enerji sektörüdür. 2007- 2012 yılı arasında 63 yeni yerel kamu işletmesi kurulmuş, 

190’nın üzerinde elektrik dağıtım ağı belediyeleştirilmiştir. Almanya’da enerji dağıtımının büyük 

çoğunluğu özel şirketlerin değil belediyelerin elindedir. Bu durum o yörede yaşayan halkın daha adilce 

bu hizmetlerden yararlanmasını sağalmaktadır. Almanya’da aynı şeklide su sektöründe en büyük 

kamu-özel ortaklığı 2013 yılında sona erdirilmiştir (Bayramoğlu, 2015:122). Berlin’de suyum kim 

tarafından idare edileceği tartışma konusu olmuş ve idare hukuku çerçevesinde olması için referandum 

düzenlenmiş bunun sonucunda 666 bin 235 Berlinli suyun özel hukuk değil kamu hukuku ilkelerine 

göre sunulması kararını almıştır (http://europeanwater.org/2018). Bu durum demokrasi ve kent hakları 

açısından önem arz etmekle birlikte yukarı da geçen “Almanya’da kentte yaşayanların onayı olmadan 

önemli kararlar alınmaz” sözünü de doğrulamaktadır. 

Almanya’da belediye ve STK’lar desteği ile birlikte sosyal belediyecilik adı altında çocuklara 

verilen hizmetler “Çocuk ve Gençler İçin Serbest Zaman Kuruluşları” olarak hizmet vermektedirler 

(www.de.wikipedia.org). Buna göre gençlik çalışmaları, genç insanların ilgi duydukları alanlara 

yönelmelidir. Bu çerçevede gençlerin aktif katılımı sağlanarak hizmet türleri yöneticilerle birlikte 

belirlenmeli, gençlerin özgürce karar almalarına yardımcı olunmalı, netice itibariyle gençlerin 

toplumsal sorunlara duyarlılık göstermelerini sağlayan bir sorumluluk bilinci oluşturulmalıdır. 

STK’ların gönüllü çalışmaları yanında çocuk ve gençlere yönelik kamu hizmeti götürmekle yükümlü 

olan bütün kurum ve kuruluşlar, gençlik çalışmaları kapsamında sosyal hizmet programları hazırlamak 

mecburiyetindedir.  

Almanya’da sosyal yardım görevi ağırlıklı olarak belediyelere verildiği için diğer ülkelerden 

farklı olarak Almanya’da sosyal güvenlik harcamalarının önemli bir kısmını yerel yönetimler 

üstlenmiştir. Merkezi hükümet özellikle sosyal güvenlik gibi alanlarda yönetsel sorumluluklarını yerel 

yönetimlere devretmiş ve bunların maliyetini üstlenme yoluna gitmiştir (Bağlı, 2011: 56). 

 Sosyal Demokrat model ya da Kurumsal model olarak ifade edilen İskandinav refah 

modeli; İsveç: Sosyal belediyecilik açısından bakıldığında İsveç 1800‟li yılların ortalarında büyük bir 

sosyal değişim geçirmiştir. Hızlı nüfus artışının yaşandığı bu dönemde, lonca sistemi ile ticaret meslek 

seçimi üzerindeki sınırlamalar kaldırılmıştır. 1842 yılında zorunlu ilkokul eğitimine, yoksullara 

yardımın hükümet düzenlemeleri altında verilmesine başlanmış ve 1865 yılındaki reformla parlamento 

iki meclisli hale gelmiştir (Ersöz, 2004: 215). 19.YY sonunda hızlı kentleşme ile yerel yönetimlerin 

yeni görevler üstlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu da 20.yüzyılın başlarından itibaren yerel 

yönetimlerin genişleyerek gelişme çağı olarak devam etmesini sağlamıştır. Hatta iki Dünya 

http://europeanwater.org/2018
http://www.de.wikipedia.org/
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Savaşı’ndan sonra, İsveç’te artan refah hizmetlerinin gerçekleşmesi yerel yönetimlere bırakılmıştır. 

Eğitim, sağlık, refah, kültür, ulaşım ve konut alanlarında hizmetleri ön plana çıkmış ve yerel 

yönetimlerin harcamalarında sosyal hizmetlerin payı artış göstererek %25‘ini yardım finansmanı 

oluşturmuşlardır. Belediyeler bir yetişkin için yiyecek, giyecek, konuk maliyetleri için işsizlik fonu 

oluşturmuşlardır (Bergmarkand Minas, 2006: 17)  

Güney Avrupa modelinde, sosyal sorumluluklar daha çok aile temelli olarak çözümlenir. 

Beveridge modelinde sosyal yardımlar ya da hizmetler sadece en fazla ihtiyacı olan bireylere sunulur. 

Bismarck modelinde yardım ya da faydalar sadece emek piyasasında bulunan ya da bulunmuş kişilere 

sunulur. İskandinav refah modelinde ise, hizmetlerden herhangi bir şart aranmaksızın, istisnasız 

toplumdaki tüm bireyler faydalanır (Koç, 2014: 12).  

5. SONUÇ 

Sosyal devlet dönüşümünün ortaya çıkardığı boşluğu doldurmada önemli bir yerel kurum olarak 

belediyeler etkinliklerini arttırmak zorunda kalmışlardır. Sosyal belediyeciliğin zorunluk ve ihtiyaçtan 

doğduğu gerçeği yanında, temel bazı gereksinimleri karşılayamadığı da bir gerçektir. Böyle olmakla 

beraber yoksul kesim için anlamı büyüktür. 

Yerel yönetimler, merkezi yönetim ile birlikte kamu hizmetlerini yerine getiren kuruluşlar 

olarak daha çok çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, kadınlar gibi dezavantajlı toplum kesimlerine 

yönelik “geniş anlamda sosyal politika” nın konusuna giren hizmetlerin yerine getirilmesinde görev 

almışlardır. Çünkü “dar anlamda sosyal politika” nın konusu olan işçi-işveren ilişkilerini, dolayısıyla 

da çalışma hayatını düzenleme, neredeyse tamamen yasama erkine sahip merkezi yönetim tarafından 

yürütülebilecek bölgesel nitelikli değil, ulusal nitelikli politikaları içermektedir (Ersöz, 2007: 32). 

 Sosyal belediyecilik aslında bir anlamda sosyal devletin yereldeki temsilcisi ya da yereldeki 

ortağı olan bir anlayışı kapsamaktadır. Bu çerçevede, sosyal belediyecilik, belediyelere sadece klasik 

belediye fonksiyonları yüklemenin ötesinde, onları sosyal sorunların çözümünde de sorumlu 

tutmaktadır. Sosyal devletin yetersiz kaldığı durumlarda, sosyal belediyecilik anlayışı  devreye girerek, 

sosyal sorunların azaltılmasında ve çözüme kavuşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.  

 Sosyal politika, bir ülkede vatandaşlara verilen kamusal hizmetler ile vatandaşların bu 

hizmetlerden yararlanma koşul ve imkânlarını belirleyen, düzenleyen unsurlardan oluşmaktadır. 

Toplumlardaki başta dezavantajlı guruplar olmak üzere yoksulların ve yardıma muhtaç kişilerin kamu 

hizmetlerine erişiminin sağlanması ve ihtiyaçlarını sorunsuz giderebildikleri bir ortamın 

sürdürülebilmesi toplumsal barışın sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, sosyal 

refah devleti, sosyal refahın maksimizasyonu sağlamak amacıyla devletin ekonomiye aktif 

müdahalelerde bulunmasını öngören bir devlet modelidir. Sosyal refah devletinin temel amacı, piyasa  

ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini ortadan kaldırmak ve bu hedef doğrultusunda 

müdahaleci, düzenleyici, girişimci ve yeniden dağıtımcı bir devlet anlayışının benimsenmesidir. 
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ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA REKABET GÜCÜ 

Cüneyt Yenal Kesbiç 

Hafiz Ramizov 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüz dünyasında teknolojik ilerlemenin hız kazanmasıyla birlikte ülkelerin temel hedefi 

yüksek teknolojiye sahip ve yüksek katma değeri olan ürünler üretmek ve bunların ihracatını daha 

etkin bir biçimde gerçekleştirmek olmaktadır. Ekonomiler arasında rekabet kaçınılmaz olarak 

artmaktadır. Dolayısıyla ülkeler katma değeri yüksek ve daha rekabetçi ileri teknoloji ürünleri üreterek 

ve bunları ihraç ederek karşılaştırmalı olarak üstünlük elde etmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada 

yüksek teknolojinin rekabet gücü üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Bu bağlamda Almanya’nın 2020 

yılı Yüksek Teknoloji Eylem planının bir parçası olan Endüstri 4.0’a değinilmekte ve dünyadaki 

uygulamalarından bahsedilmektedir. Daha sonra yüksek teknolojinin ülkelerin rekabet gücü üzerinde 

yaratacağı etki tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Endüstri 4.0.  

ABSTRACT 

With the acceleration of technological progress in today's world, the main objective of the 

countries is to produce high technology products with high added value and to realize their export 

more effectively. Competition between economies is inevitably increasing. Therefore, countries are 

trying to obtain superiority by producing high-value and more competitive high-tech products and 

exporting them. In this study is being discussed the impact of high technology on competitiveness. In 

this context, Industry 4.0, which is a part of Germany's 2020 High Technology Action plan, is touched 

on and its applications in the world are mentioned. Then, the effect of high technology on the 

competitiveness of countries is discussed. 

Keywords: Competition, Industry 4.0. 

 

GİRİŞ 

Son yılların en çok üzerinde durulan konusu olan Endüstri 4.0 diğer adıyla Dördüncü Endüstri 

Devrimi olarak bilinmektedir. Almanya tarafından başlatılan bu stratejik girişimin amacı yeni 

teknoloji potansiyellerinden faydalanarak endüstriyel üretimin dijital dönüşümünü gerçekleştirmektir. 

Endüstri 4.0’da ana fikir, merkezi bir üretimden, sabit bir üretim planına ihtiyaç duymadan malzeme 

ve makinelerin gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim kurduğu merkezi olmayan bir üretim 
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modeline geçmektir (Netland, 2015: 23). Almanya’nın sanayi sektörünü gelecekteki üretim 

gereksinimlerine hazırlayacak ve güçlendirecek olan yüksek teknoloji stratejisinin bir parçası olan 

Endüstri 4.0 ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarında tanıtıldı (Hofmann ve Rüsch, 2017: 24) 

Geçmişi 1784 yılına dayanan ilk mekanik dokuma tezgahından bu yana geçen süreçte ve hali 

hazırda da devam eden endüstri devrimleri diye adlandırdığımız süreçleri 4 aşamaya bölmekteyiz. 

Birinci ivme 18. yüzyılın sonlarına doğru su ve buhar gücüyle çalışan makinelerin icat edilmesiyle 

başlamıştır. Bu yenilik tarihte Birinci Endüstri Devrimi olarak tanımlanmaktadır. İkinci Endüstri 

Devrimi 20. yüzyılın başlarında yaşanmıştır. Dünya Henry Ford ve Frederick gibi isimlerin bağlantılı 

olduğu ilk taşıma hattı ve seri üretim kavramlarıyla tanışmıştır. Üçüncü Endüstri Devrimi elektroniğin 

ve bilgi teknolojilerinin devreye girmesiyle üretimin dijital otomasyona geçtiği dönemdir. Bu üç 

devrimi yaşadıktan sonra kendimizi endüstrinin dördüncü aşamasında bulmaktayız. Dördüncü endüstri 

devrimi üçüncü devriminde geliştirilen teknolojilere ve altyapılara dayanmaktadır. Ancak bunlar 

eskisinden tamamen farklı olarak teknolojilerin işletmeler ve toplumların içinde gömülü olduğu yeni 

yollarla kullanmaktadır. (Schwab, 2015). Genel anlamda teoriler Endüstri 4.0’ın son derece otomatik 

üretim süreçleri izlenerek düşük üretim maliyetleri ile nispeten yüksek ürün farklılaştırılması 

sağlamanın bir yolu olduğunu öne sürmektedir. Bu yıkıcı teknolojik gelişmeler nedeniyle endüstriyel 

manzara son yıllarda gittikçe değişmektedir. Geleneksel üretim dönüşümüne, akıllı fabrikalara ve 

akıllı makinelere vurgu yapmanın ötesinde Endüstri 4.0 hem ürünleri hem de üretim süreçlerini 

etkileyen bir dizi teknolojik gelişmeyi benimsemekte, fiziksel ve dijital dünya arasındaki entegrasyon 

yoluyla dijital ürünlerin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (Nunes ve diğerleri, 2017: 1216). 

1. ENDÜSTRI 4.0 ‘IN TEKNOLOJİLERİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMALARI 

Dördüncü endüstri devrimi, Siber Fiziksel Sistemler, Katmanlı Üretim, Nesnelerin İnterneti, 

Akıllı Robotlar, Büyük Veri Analitiği, Bulut Bilişim, Artırılmış Gerçekçilik, Siber Güvenlik, Yatay ve 

Dikey Entegrasyon gibi çeşitli teknolojileri içermektedir. Bu bölümde ilgili teknolojilere değinilmekte 

ve onların dünyadaki uygulamalarından bahsedilmektedir. 

1.1. Siber Fiziksel Sistemler 

Siber Fiziksel Sistemler Nesnelerin İnterneti vasıtasıyla fiziksel dünyayı sanal dünyaya 

bağlayan sistemlerdir. Endüstri 4.0’da her fiziksel nesne aynı zamanda bir de dijital varlığa sahiptir ve 

tüm üretim süreci bir yazılım ara yüzü ile kontrol edilmektedir. Bu sistemler fiziksel dünyadaki her 

nesnenin bir kopyasını internet vasıtasıyla siber alanlara aktarmakta ve birbirleriyle olan iletişimini 

sağlamaktadır (Xu ve diğerleri, 2018: 2947). Ayrıca gerçek üretimin sanal bir modelini oluşturarak, 

sensörlerin ve bilgi teknolojilerinin meydana getirdiği bütün veri akışını analiz etmekte ve karşılıklı 

ilişkilerini yönetmeyi mümkün kılmaktadır. (Lichtblau ve diğerleri, 2015: 66). 
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İngiltere merkezli özel elektronik sistemleri sağlayıcısı olan Merlin elektronik etkileşimli 

reklam kampanyaları sunmak için Showscreen adında dokunmatik ekrana sahip bir cihaz geliştirdi. 

Geliştirilen bu cihazlar bölge ve şehirler genelinde dağıtılmaktadır. Yoldan geçenlerin cihazla 

etkileşime girmeleri için teşvik edici yarışmalar veya örnek bedava ürünler kullanılmaktadır. Cihaz 

sensör ve aktüatörler aracılığıyla gerçek dünya ile iletişime girebilmektedir. Bunun yanısıra tek bir 

koordineli kampanya yürütmek için o bölgedeki diğer birçok cihazla iletişim kurabilmekte ve yazılım 

hizmetlerine erişim sağlayabilmektedir. Bağlanabilirlik, fiziksel dünya ile etkileşime girebilen unsurlar 

ve hesaplaya bilirlik siber fiziksel sistemlerin temel öğeleridir. Söz konusu örneğin siber fiziksel 

sistemlere basit bir örnek olmasının yanısıra bunun gibi çevreleri hakkında büyük miktarda bilgi 

toplayan ve çok sayıda sensörlerle desteklenmiş siber fiziksel sistemler oluşturmak mümkündür 

(Road2CPS, 2016: 5). 

1.2. Katmanlı Üretim, 3 Boyutlu Yazıcılar 

Gelecekte aklımıza gelen herhangi bir veriyi inanılmaz bir hızda ürünlere dönüştürmek mümkün 

olabilecektir. Bu dönüşümü gerçekleştiren makinelere 3 boyutlu yazıcılar adı verilmektedir ve ilk 

olarak 1980 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 3 boyutlu yazıcılar dijital 3 boyutlu bilgisayar verisini 

elle tutulabilecek gerçek nesnelere dönüştüren makinalardır. (Klose, 2016: 9). Katmanlı üretim 

teknolojisinin gelişmesi üreticilere pazara daha hızlı ürün sunmasına, daha güçlü ve hafif parçaların 

üretilmesine, verimliliğin artmasına ve daha önce üretilemeyen karmaşık geometriye sahip ürünlerin 

üretilmesine olanak tanımaktadır. 

Toyota (Japonya) ve Materialse (Belçika) mümkün olduğu kadar hafif bir araba koltuğu 

tasarlamak ve basmak için birlikte çalıştılar. Onlar 3 boyutlu üretimin en iyi sonucu verecek olan 

teknoloji olduğu konusunda hemfikirler. Topoloji optimizasyonu algoritmalarını kullanan bir koltuk, 

farklı yoğunluk alanları, ağ yapıları ve destek için diğer modeller, sürücü ve sabitleme yapısıyla 

“arabirimler” içeren bir dış geometri ile tasarlanmıştır. Sonuç 3 boyutlu yazıcıda basılmıştır elde 

edilen son ağırlık 7 kilogramdır (klasik koltukların ağırlığı 15 kg’ dan daha fazladır) ve koltuk aynı 

zamanda havalandırma kapasitesini de artırmaktadır (Torres ve Pastor, 2017: 13). 

1.3. Nesnelerin İnterneti 

Bu kavram ilk olarak İngiliz girişimci Kevin Asthon tarafından 1999 yılında oluşturulmuştur. 

Nesnelerin interneti cihazların yani nesnelerin fiziksel olarak birbirilerine ve fonksiyonel olarak 

internete bağlanması olarak tanımlanmaktadır. (Witkowski, 2017: 766). Nesnelerin interneti ile 

ürünler birbiriyle doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kurabilmektedir. Sadece ürünler değil aynı 

zamanda miyarlarca cihaz birbiriyle iletişim kurabilmekte ve verileri veya bilgileri kamu ya da özel ağ 

aracılığıyla paylaşabilmektedir.  Çalışma sistemi kablosuz ağ sistemine dayanmaktadır. Farklı 
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parametreleri ölçmek ve verileri işleme süreci için merkezi düğüm noktasına göndermektedir 

(Ghuman, 2016: 312). 

Bir sürücü ve kontrol sistemi sağlayıcısı olan Bosch Rexroth (Almanya) vanalar için yarı 

otomatik merkezi olmayan üretim süreçli bir üretim tesisi teçhiz etdi. Ürünler radyo frekans ile kimlik 

belirleme kodlarıyla tanımlanıyor ve iş istasyonları her ürün hangi üretim adımlarının uygulanması 

gerektiğini bilip, bu işlemi uygulaması için adapte edilebiliyor (Rüßmann ve diğerleri, 2015: 6). 

1.4. Akıllı Robotlar 

Son zamanlarda robotlar artık daha fazla kullanılmaya ve insan yerini almaya başladı. Dördüncü 

endüstri devriminin gelmesi ile birlikte bu robotlar daha akıllı olacaklar, yani uyum sağlayabilecek, 

iletişim kurabilecek ve etkileşime geçebilecekler. Bu durum şirketlere verimlilik artışı sağlamakla 

birlikte maliyet yapılarını derinden etkileyecek. Akıllı robotlar sadece insanların kapalı alandaki basit 

üretim göverlerini elinden almayacak aynı zamanda diğer üretim alanlarında çoğu karmaşık görevlerde 

de kullanılabileceklerdir. İnsan-makine ara yüzleri kullanılarak iletişim kurmakla, insanlar ve robotlar 

el ele çalışabilecek ve birbirine bağlı görevleri yerine getirebilecekler. Bu robotlar çevreleri hakkında 

bilgi edinme ve insan müdahalesi olmaksızın uzun bir süre boyunca çalışma becerisine sahiptirler. 

 Avrupalı robot ekipman üreticisi olan Kuka (Almanya), birbiriyle etkileşime giren otonom 

robotlar üretmektedir. Bu robotlar birbirleriyle bağlantılıdır, böylece birlikte çalışabilirler ve 

eylemlerini üretim hattındaki bir sonraki bitmemiş ürüne uygun şekilde otomatik olarak 

ayarlayabilirler. Üst düzey sensörler ve kontrol üniteleri, insanlarla yakın iş birliğini mümkün kılar. 

Benzer şekilde, endüstriyel robot tedarikçisi ABB insanın yanısıra tüketici elektroniği gibi ürün 

montajı için özellikle tasarlanmış Yumi adında iki elli bir robot piyasaya sunmaktadır (Rüßmann ve 

diğerleri, 2015: 5). 

1.5. Büyük Veri Analitiği 

Büyük veri analitiği üretim kalitesini optimize etmeye, verimliliği artırmaya, enerji tasarrufu 

sağlamaya ve önceden öngörülebilir bakımı iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Herhangi bir ürünün 

üretimini geliştirmek için büyük veri analitiği kullanılabilmektedir. 

Şili'deki bir şirket, bireysel müşterilerin kredileri geri ödeyebilme olasılığını tahmin etmek için 

büyük veri ve yapay zeka teknolojisini kullanıyor. 20 veya 30 yıl öncesine bakarsak, kredi puanlarını 

belirlemek çaba gerektiriyordu ve insanların zamanını alıyordu. Artık, otomotiv kredi geçmişi, 

elektrik, doğal gaz gibi hizmet faturaları ve nüfus sayım verileri gibi bilgileri kullanarak, öngörücü 

makinanın öğrenmesi ile birleştirerek, bu işlemi anlık gerçekleştirmek mümkündür (Matthews, 2017). 

 



894 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

1.6. Bulut Bilişim 

Yukarıda bahsedilen büyük veri analitiği sayesinde işlenen çok miktarda verinin depolanması 

için büyük ölçekli depolama alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için fiziksel nesnelerin yerine 

bulut bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Basit bir şekilde tanımlamak gerekirse bulut bilişim 

bilgisayarımızdaki sabit disk yerine internet üzerinden depolama ve erişim sağlama anlamına 

gelmektedir (Griffith, 2016). Bulut bilişimi vasıtasıyla üretici bulut tabanlı bir merkez oluşturabilir ve 

ortakları arasında bilgi paylaşımı sağlayabilir. Ortaklar bu sayede üretimden haberdar olabilir ve bu da 

ortaklar arasındaki güvensizliği ortadan kaldırır (Yousif, 2016: 5). 

Bulut merkezli bir cihaza en birincil örnek olarak Chromebook’u gösterebiliriz. Bunlar Google 

Chrome Web tarayıcısını bir işletim sistemine dönüştüren ve chrome çalıştırmak için yeterli depolama 

alanına ve güce sahip dizüstü bilgisayarlardır. Google Chrome’da online yaptığımız her şey 

uygulamalar medyalar bulutta yer almaktadır (Griffith, 2016). 

1.7. Artırılmış Gerçekçilik 

Artırılmış gerçekçilik bilgisayar ortamındaki bilgi katmanlarını gerçek dünyaya ekleyerek 

fiziksel gerçekliğin genişlemesi olarak tanımlanmaktadır. Bahsi geçen bilgi olarak video, ses, GPS 

verileri, metin, grafik hatta koku dahil olmak üzere her türlü sanal nesne olabilmektedir. İnsanların, 

dijital cihaz ve nesneler ile etkileşimi için doğal bir arayüz oluşturmaktır. Bu teknoloji fiziksel 

dünyada gördüğümüz herhangi bir nesneyi ek ve değerli bilgilerle zenginleştirmekle, gerçek dünya 

ortamına sanal bilgi getirerek kullanıcının yaşamını kolaylaştırmaktadır (Glockner ve diğerleri, 2014: 

3). 

Volvo (İsveç) ve Microsoft (A.B.D.) Otomotiv Dünyası için Artırılmış Gerçeklik gözlükleri 

üretiyorlar. Gözlüklere HoloLens denir ve Artırılmış Gerçekçilik dünyasına girmek için kafanıza 

taktığınız 5,000 dolarlık bir bilgisayardır. Bu, dünyanın ilk tamamen bağlanmamış holografik 

bilgisayarıdır ve bu gözlükler, otomotiv endüstrisinde çift katlı bir amaca hizmet etmek için 

kullanılmaktadır. Birincisi, bir ürün piyasaya sürülmeden önce müşterilere son ürüne daha yakından 

bakma fırsatı vermek. İkincisi ise, mühendislere arabaları daha verimli ve etkili bir şekilde 

üretmelerine yardımcı olmak. HoloLens gittikçe daha kullanışlı hale geliyor. Volvo, mühendisler için 

bir uygulama oluşturmayacağını veya Artırılmış Gerçekçilik (AR) işlevlerini etkinleştirmek için bir 

tablet ya da bilgisayar gerektirmeyeceğini söylemektedir. Bir web tarayıcısına bağlanan herhangi bir 

cihaz bu gözlüğü rahatlıkla kullanabilir (Rapoza, 2016). 

1.8. Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu 

Sistem entegrasyonun vizyonu otomasyonun ve bilgi akışının seviyesini dikkate alarak 

mühendislik, üretim, tedarikçi, pazarlama ve tedarik zinciri süreçleri arasında işbirlikçi bir senaryo 

https://www.pcmag.com/author-bio/eric-griffith
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oluşturmaktır. Bu bağlamda yatay ve dikey sistem entegrasyonu sistemlerin bir bütün olarak üretken 

akış içinde analize tabi tutar. Bilgi sistemleri ile bağlantılarının kurulmasının yanısıra fiziksel 

nesnelerin organizasyonunda ve yönetiminde yapısal değişiklikler önerir (Martinez ve diğerleri, 2017: 

795). Bilgi teknolojilerini ve operasyonel teknoloji sistemlerini tam olarak entegre etmek Endüstri 

4.0’ın hedefleri arasındadır. Bu noktada amaç üretim, pazarlama ve satıştan sonrasının birbiriyle 

yakından bağlantılı olduğu bir ağ oluşturmaktır. Benzer biçimde tedarik zincirindeki şirketler de daha 

entegre bir şekilde çalışacaklar ve veri entegrasyonu ağlarına ve tam olarak otomatikleşmiş değer 

zincirine sahip olacaklar (Gilchrist, 2016: 209).  

Dassault Systemes ve BoostAeroSpace (Fransa), Avrupa havacılık ve savunma endüstrisi için 

bir iş birliği platformu başlattı. Platform, AirDesign, tasarım ve imalat iş birliği için ortak bir çalışma 

alanı olarak hizmet vermekte ve özel bir bulut bileşim üzerinde hizmet olarak sunulmaktadır. Bu 

Platfrom ürün ve üretim verilerinin birden çok ortak arasında değiş tokuş edilmesi görevini 

yönetmektedir. (Rüßmann ve diğerleri 2015: 6). 

1.9. Siber Güvenlik 

Dördüncü Endüstri Devriminin bulut tabanlı üretim ve dizayn, Nesnelerin İnterneti, Siber 

Fiziksel Sistemler ve diğer ilgili teknolojileri şu anda sayısız yeni değer yaratma fırsatı vaat eden 

yıkıcı inovasyonlar ile desteklenmektedir. Bunun yanısıra mevcut internet teknolojileri Endüstri 4.0’ı 

benimseyen üreticiler için siber güvenlik ve veri gizliği gibi büyük sorun ve engelleri de beraberinde 

getirmektedir. Endüstri 4.0 oluşturduğu benzersiz teknolojilerle güvenlik ve gizlilik sorununun 

üstesinden gelebilmektedir. Aksi takdirde Endüstri 4.0’ın gerçek potansiyelini elde etmesi 

olanaksızdır. Üretim altyapısı ve üretim yöntemleri hızlı bir biçimde değişmekte ve yeni iş fırsatları 

doğmaktadır. Birçok şirket birbiriyle bağlantılı olmayan, kapalı üretim ve yönetim sistemlerine 

güvenmektedir. Otomatikleşmeyi sağlayan artan sayıda bağlantılı cihazlar daha fazla güvenlik 

ihtiyacını beraberinde getirmekte ve siber güvenlik tehdidinden korunma ihtiyacı önemli ölçüde 

artırmaktadır. Endüstrilerin geleceğini garanti altına almak ancak iyi bir siber güvenlik altyapısı 

oluşturmakla mümkündür. 

ESA Otomasyon şirketi Endüstri 4.0 da siber güvenlik için bazı çözümler sunmaktadır. 

Endüstriyel bilgisayarlarda kullanılan siber saldırılara karşı en etkili çözümlerden biri olan TLS 1,2 

şifreli protokol kullanılmaktadır. Şifreleme şirkete dışarıdan gelecek siber saldırıları önler ve şirket 

ağında dolaşan büyük miktardaki hassas verilerin korunmasını sağlar. Sonuç olarak yukarıda 

bahsettiğimiz nesnelerin interneti hiçbir engelle karşılaşmaz ve bu sayede Endüstri 4.0’da önemli bir 

konu olan siber güvenlik çözüme ulaşmaktadır (ESA Automation, 2017). 
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2. YÜKSEK TEKNOLOJİ VE REKABET GÜCÜ 

Endüstri 4.0 kuruluşları ileri teknoloji ve yüksek rekabet ortamlarında faaliyet göstermektedir. 

Endüstriyel işletmeler gittikçe artan bir biçimde ileri teknoloji kullanmaya başladılar ve gittikçe daha 

dinamik ve küresel oluyorlar. Yeni teknolojiler yeni ürünlerin hizmetlerin ve iş modellerinin tanıtımı 

ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi için yeni fırsatlar sunuyorlar. Artık yüksek teknolojinin hızla 

ilerlemesi nedeniyle endüstri devriminde üretim süreçlerini standart bir şekilde yönetmek çok daha zor 

olmaktadır. İleri teknoloji ve Ar-Ge temelli inovasyon uluslararası rekabet edilebilirliğini bir unsuru 

haline gelmektedir. Almanyanın ileri teknoloji stratejisinin bir parçası olan Endüstri 4.0 üretim 

biçimini değiştirme potansiyeline sahiptir. İşletmelerin bu yeni koşullara ne kadar hızlı uyum 

sağlayabildikleri gelişme potansiyelinin yüksek olmasına bağlıdır. 

3. ENDÜSTRI 4.0’ DA REKABET GÜCÜ 

Şirketlerin piyasa faaliyetlerinin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşüm çağında kendi rekabet 

avantajlarını oluşturmaları için ilk olarak işletmelerin kendi gerekliliklerini tanıması ve onları tedricen 

karşılamaya başlaması gerekmektedir. Bu süreçteki ilk adım ise Endüstri 4.0’ın özgünlüklerinin ve 

gereksinimlerinin anlaşılması ve tespit edilmesi olmalıdır. Adamık ve Nowıckı şirketler açısından 

rekabet avantajı yaratmayı dört adımda incelemektedirler. Onlara göre birinci adım ilk olarak Endüstri 

4.0’ın gereksinimlerinin tespit edilmesidir. İkinci adım işletmelerin bu gereksinimleri araştırması ve 

karşılama hazırlıkları ve Endüstri 4.0’a özgü araçların nihai olarak uygulanması sürecindeki 

faaliyetlerdir. Üçüncü olarak endüstrilerin rekabet dünyasında başa çıkmaları için dijital dünyayla 

ilişkili çözümlerin ortalama dereceden daha fazla uygulanması etkin bir şekilde baş edebileceğini 

göstermektedir. Son olarak ise bir şirket ticari faaliyetlerinde Endüstri 4.0’a özgü araçların 

kullanımında uzun vadeli, çok yönlü, güçlü katılıma sahipse söz konusu şirketin bu zorlu çağda 

rekabet etmeye hazır olduğunu söylememiz mümkündür (Adamık ve Nowıckı, 2018: 11-13). Peter 

(2016) Dördüncü Endüstri Devrimindeki rekabet gücünün, eğitim yoluyla beşeri sermayenin 

yükseltilmesi, araştırma geliştirme ile inovasyonun uygulanmasından kaynaklanan teknolojik 

gelişmeler ve endüstriyel üretim gelişiminin eko verimliliği gibi üç ana faktör tarafından 

belirleneceğini söylemektedir (Peter, 2016: 13). 

Endüstri 4.0 son derece otomatik üretim süreçlerinin kullanılmasıyla düşük üretim 

maliyetlerinin nispeten yüksek bir ürün farklılaştırılması ile birleştirmenin bir yoludur. Bu yukarıda 

bahsettiğimiz Porter’ın rekabet avantajı konusundaki görüşüyle çelişmektedir. Porter bir üreticinin 

rakiplerine kıyasla hem daha düşük maliyetli hemde farklılaştırılmış ürün üretmesinin imkansız 

olmadığını ancak maliyetli olduğu söylemektedir. Ona göre firmaların sahip olacağı iki temel rekabet 

avantajı vardır: düşük maliyet ve ya farklılaştırma. Eğer firma rekabet avantajı sağlamak istiyorsa bu 

iki stratejiden birini seçmek zorundadır. En kötü strateji hatası eşzamanlı olarak bütün stratejileri takip 

etmeye çalışmaktır. Bu stratejileri aynı anda takip etmek bir firmanın kendi içindeki çelişkilerinden 
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dolayı bunlardan hiç birine ulaşamayacağı anlamına gelir. Dördüncü Endüstri Devrimi var olan bu 

teoriye yeni boyut kazandırmaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde düşük maliyetli ve 

farklılaştırılmış ürün üretmek mümkündür ve bu artık Porter’ın ifade ettiği gibi üretim maliyetlerini 

artırmamaktadır. Yani bir firmanın Endüstri 4.0’a geçtiğinde yukarıda bahsi geçen her iki stratejiyi 

eşzamanlı olarak benimsemesi rekabet gücünü olumsuz bir şekilde etkilemeyecektir. Bu bağlamda 

Endüstri 4.0 adı altında rekabet kavramı tartışmaya açık bir konudur. 

Küreselleşme hızının artmasıyla birlikte şirketlerin üretimlerini tüketici talebine göre 

uyarlamaları gerekmektedir Bu ise üretim sürecinin seri üretimden kişiselleştirilmiş üretime 

dönüşmesi demektir. Maliyetlerin düşürülmesi Endüstri 4,0’ın getirdiği birçok faydadan biridir. Bunun 

yansıra Endüstri 4,0’da ürün kalitesini artırma, üretimi en üst düzeye çıkarma, önleyici bakım 

(preventative maintenance), arıza süresini azaltma gibi yeni teknolojiler de var (TIBCO, 2017: 1). 

McKinsey’in yaptığı bir araştırmaya göre büyük veri ve geliştirilmiş veri analitiği sayesinde üretim 

hacminde yüze 20 ila 25’lik bir artış, üretimde meydana gelen arıza ve kesinti sürelerinde ise yüzde 

45’e kadar bir azalma olabilir (McKinsey & Company, 2015: 11). Üretim sürelerinde kısalma arıza ve 

kesinti sürelerinde azalma firmaların rekabet gücü üzerinde olumlu etkilerle sonuçlanmaktadır. 

Endüstri 4.0 çağında rekabetçi kalabilmek için üreticilerin bu dönüşümü hızlı bir şeklide benimsemesi 

gerekmektedir. Hızlı ilerleme kaydeden üreticiler çeşitli rekabet avantajlılarına sahip olacaklardır. 

Endüstri 4.0 özellikle üretilen ürünlerin nasıl tasarlandığını, yapıldığını ve servis edildiğini hızla 

değiştirmek için önemli bir iş fırsatı sunmaktadır (Graney, 2017: 4).   

PwC’nin 26 farklı ülkede 2000 den fazla katılımcı ile gerçekleştirdiği anket çalışmasında elde 

edilen verilere göre Endüstri 4.0 rekabet ortamını kısa bir süre içinde değiştirme potansiyeline sahiptir. 

Eğer beklentilerin yarısı dahi gerçekleşirse bazı şirketlerin rekabet edememe durumu söz konusu 

olacaktır. Giderek artan rekabetçi ortamda hiçbir sanayi şirketi rakiplerine karşı verimlilikte 

kaybetmeyi göze almayacağından takip eden iki ila üç yıl bu şirketler açısından çok önemli olacaktır 

(PwC, 2016: 14). Dolayısıyla Dördüncü Endüstri Devrimi ’nden faydalanmak isteyen şirketler ve 

ülkeler için rekabetçilik faktörünün öncelikle teknolojik gelişmişlik ve yenilikçilik önlemleriyle 

bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. 

Gelişmiş teknolojiler küresel üretim rekabetçiliğini giderek daha çok desteklemektedir. 21. 

yüzyılın önde gelen üreticileri Endüstri 4.0 kapsamında gelişmiş yazılımların, sensörlerin, büyük 

miktarda veri ve analitiğin bir araya geldiği daha yakından bağlantılı müşteriler, tedarikçiler ve üretim 

ile sonuçlanması beklenen gelişmiş donanımın bulunduğu dijital ve fiziki ortamları tam olarak bir 

araya getirmektedir. Öngörücü Bakım, Nesnelerin İnterneti, Akılı ürünler, Akıllı Fabrikalar ve 

Endüstri 4.0’ın sahip olduğu diğer ileri teknolojiler gelecekte rekabet gücü için kritik öneme sahip 

olacaktır. Bu nedenle ileri üretim teknolojileri rekabet gücünün belirleyicileri konumundadır. 
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Tablo 1’deki sıralamaya göre Almanya’nın ve Amerika’nın Endüstri 4.0 politikalarını 

uygulayarak nasıl bir iyileşme sağladığını görmemiz mümkündür. 2010 yılında 8. sırada olan Almanya 

Endüstri 4.0 uygulamalarını takip ederek 2016 yılında üretim endeksi sıralamasında 3. sıraya 

yükselmiştir (Baldassarre, 2017: 639- 640). 

Tablo 1: Üretim Gücü Sıralaması 

Sıra 2010 2013 2016 2020 

1 Çin Çin Çin Amerika 

2 Hindistan Almanya Amerika Çin 

3 Kore Amerika Almanya Almanya 

4 Amerika Hindistan Japonya Japonya 

5 Brazilya Kore Kore  

6 Japonya Taywan Birleşik Krallık  

7 Meksika Kanada Taywan  

8 Almanya Brazilya Meksika Birleşik Krallık 

9 Singapur Singapur Kanada  

10 Polonya Japonya Singapur  

     

15  Birleşik Krallık   

17 Birleşik Krallık    

Kaynak: Global Manufacturing Competitiveness Index. 2016 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi Amerika yetenek ve teknolojiye yoğun yatırım yapan gelişmiş 

ekonomiler arasında liderliğe doğru yükselmekte ve rekabet gücünü artırmaktadır. Amerika bu 

sıralamada 2010 yılında 4. sırada yer alırken 2013’de 3. ve 2016 da 2. sıraya yükselmiştir. 2020 yılına 

gelindiğine Amerika’nın birinci sıraya çıkacağı tahmin edilmektedir. 
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Yeni endüstri devriminde entelektüel kaynaklar şirketin rekabet gücü avantajlarını değiştiren ana 

etkenler haline gelmektedir.  Entelektüel sermayenin şirketin performansı üzerindeki etkisini teyit 

eden çok sayıda ampirik çalışma mevcuttur. Bu bağlamda, geleneksel anlamda rekabete bakış ile 

Endüstri 4.0 ‘ın rekabet anlayışı arasındaki karşılaştırma Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2: Endüstri 4.0 Kavramı Çerçevesinde Rekabet Gücünün Geleneksel Teorilerle 

Karşılaştırılması 

Tanım Şirketin rekabet gücüyle ilgili 

geleneksek teoriler (kaynak 

tabanlı) 

Endüstri 4.0 kavramı 

çerçevesinde rekabet gücü 

(bilişsel yöntem) 

Rekabet avantajının temeli Maddi kaynaklar İnsan (Entellektüel sermaye) 

Rekabet gücünü artırmaya 

yönelik önlemlerin birincil 

muhatabı 

Tüketiciler, tedarikçiler, 

ortaklar, yatırımcılar 

Paydaşlar geniş bağlamda 

Rekabet uygulamasının seviyesi Bölgesel, küresel olarak daha 

az 

Ağırlıklı olarak küresel 

Rekabet gücünü artırmak için 

faaliyetlerin zaman ufku 

Taktik (mevcut rakiplerin 

önüne geçerek endüstriye 

erişimde engeller yaratıyor) 

Stratejik (uzun vadeli 

avantajlar yaratmak) 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi Endüstri 4.0 rekabet gücüne yeni bir açılım getirmekte ve rekabet 

avantajı sağlamanın geleneksel yolunu bilişsel olanla değiştirmektedir (Romanova ve diğerleri, 2017: 

141). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde dijitalleşme ekonomik ve sosyal açıdan bir değişim olarak nitelendirilmektedir.  

Artık her büyüklükte şirket artan ve değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dijitalleşmeye 

yönelik yatırımlarla hızla değişen rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacağı bir 

anlayışa sahip olmak zorundadır. Endüstri 4.0’dan sadece ürünler ve üretim süreci değil, rekabet 

gücünü belirleyen hemen hemen tüm faktörler etkilenecektir. Dolayısıyla bu dönüşümün firmaların 

rekabet gücü üzerindeki etkilerini anlamak özellikle çok önemlidir.  Bu ise yöneticilerin, firmaların ve 

ülkelerin yeni endüstri çağında nasıl rekabet edecekleri konusunda değerlendirme yapmaları 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu dönüşüme hükümetler, bireyler, işletmeler dahil tüm taraflar 
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sistematik olarak uyum göstermeye çalışmalıdırlar. Değişen koşullara uyum sağlayamayacak 

firmaların iflas etmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, firmalar Endüstri 4.0 kapsamında sürdürebilirliği 

ve düşük maliyet yönetimini korumak için uygun rekabet stratejileri geliştirmelidirler. Rekabetin 

gittikçe sertleşmesi ve yeni rakiplerin oluşmasının yanısıra müşteri tarafında da büyük yenilikler 

meydana gelmektedir. Bu gelişmelerin de yakından izlenmesi önemlidir.  
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GİRİT MUHACİRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI DİL PROBLEMİNE 

DAİR BAZI TESPİTLER (1897-1913) 

  Dr. Metin MENEKŞE 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü, Muğla/Türkiye 

ÖZET 

Girit, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’tan sonra en büyük adasıdır. 1669 yılında 

fethedilen ve yaklaşık 250 yıl Osmanlı idaresinde kalan adada, farklı etnik köken ve inanç gruplarına 

mensup insanlar huzurlu ve uyumlu bir yaşam sürmüştür. Fakat bu barış ve huzur dönemi, 

Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanıp adayı ilhak etme girişimlerinde bulunması ve bu girişimleri 

Rusya başta olmak üzere bazı Avrupa devletlerinin desteklemesi neticesinde yerini karmaşa ortamına 

bırakmıştır. Özellikle XIX. yüzyıl ikinci yarısı itibariyle adada büyük çapta isyan hareketleri meydana 

gelmiştir. Yaşanan bu olaylar Avrupa devletlerinin müdahalesine sebebiyet vermiştir. Nitekim kısa bir 

süre sonra adada muhtariyet idaresi kurulmuş ve Osmanlı Devleti askerlerini adadan çekmek zorunda 

bırakılmıştır. Akabinde Avrupa devletlerinin onayı ile Yunan kralının oğlu Prens George adaya vali 

olarak atanmış ve böylece Osmanlı egemenliği fiilen sona ermiştir.  

Girit’te yaşanan olaylar silsilesi esnasında, ağır kayıplara uğrayan, mal ve mülklerini geride 

bırakarak yerlerini terk etmek zorunda kalan ve geçici olarak bulundukları yerlerde de ağır koşullar 

altında yaşayan Müslümanlar, adadan ayrılmaya başlamıştır. Bu hadiseler karşısında çaresiz kalan 

Osmanlı Devleti de bir zaman sonra Müslümanların göçüne müsaade etmek zorunda kalmıştır. 

Muhacirlerin yeni topraklarına iskan edilmesine, iaşe ve ibate ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılmıştır. 

Fakat bu ilk dönemde muhacirlerin karşılaştığı birtakım problemler olmuştur. Bunlardan bir tanesi de 

dil meselesidir. Girit’te gündelik hayatta yaygın olarak Rumca konuşan Müslümanlar, Türkçeyi çok az 

bildiklerinden veya hiç bilmediklerinden yeni topraklarında kendilerini ifade etmekte güçlük 

yaşamışlardır. Bu da onların özellikle yeni komşularıyla yabancılık çekmesine sebebiyet vermiştir. 

Neticede bu çalışma ile, Girit muhacirlerinin karşılaştıkları dil meselesinin arşiv vesikaları, hatıratlar 

ve dönemin kaynakları ışığında ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Girit Adası, Girit Muhacirleri, Dil Problemi. 
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SOME FINDINGS ABOUT THE LANGUAGE PROBLEMS FACED BY THE 

CRETAN IMMIGRANTS (1897-1913) 

ABSTRACT 

Crete is the largest island of the Ottoman State in the Eastern Mediterranean after Cyprus. In the 

island, which was conquered in 1669 and remained under Ottoman rule for about 250 years, people 

from different ethnic backgrounds and belief groups lived a peaceful and harmonious life. But this 

period of peace and tranquility has left its place in a chaotic atmosphere as Greece seeks to annex the 

island by gaining its independence and its initiatives are supported by some European states, 

especially Russia. Particularly in the second half of the nineteenth century, rebellion movements in 

large scale have occurred in the island. These events have caused the intervention of the European 

states. As a matter of fact, shortly after the establishment of the autonomous administration in the 

island, the Ottoman State was forced to withdraw its troops from the island. Afterwards, with the 

approval of the European states, the son of the Greek king Prince George was appointed governor of 

the island and thus the Ottoman sovereignty in the island was virtually ending. 

During Crisis events in Crete, Muslims, who suffered heavy losses and had to abandon their 

property leaving behind and live under heavy conditions, began to leave the island. The Ottoman 

Empire, which had been desperate in the face of these events, also had to give permission for Muslims 

to immigrate after a while. The migrants were settled in their new territory and the needs for 

subsistence and shelter were met. But in the first period, there were some problems encountered by the 

immigrants. One of them is the language issue. In Crete, Muslims who speak widely Greek in 

everyday life, have had difficulty expressing themselves in their new territory because they have little 

or no knowledge of Turkish language. This has caused them to feel alienated, especially with their 

new neighbors. As a result, this study aimed to reveal language problems faced by the Cretan 

immigrants in the light of archival records, memories and the sources of the period. 

Keywords: Ottoman State, Crete Island, Crete Immigrants, Language Problem. 

 

GİRİŞ 

Girit Meselesi’ne Dair 

Ege bölgesinin güney sınırında, yaklaşık olarak 250 km. uzunluğunda ve ortalama 50 km. 

genişliğinde olan Girit, arada köprü görevi gören bazı adacıklar sayesinde, bir taraftan Peleponnes, 

diğer taraftan Anadolu’nun batı ve güney batı ve Afrika’nın kuzey kıyıları ile olan ilişkisi sebebiyle 

önemli bir ada olarak kabul edilmektedir. Yine coğrafi konumu ile Girit, bütün bu ülkelere, bunların 

kültürel etkileri altında kalabilecek kadar yakın fakat bunlardan gelebilecek istila hareketlerini 
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önleyebilecek kadar uzak olarak değerlendirilmiştir. İşte Girit’in sahip olduğu bu özel stratejik konum 

sebebiyle hem doğu hem de batının etkisine açık olduğu ifade edilmiş, bu özellikleri sebebiyle de ada 

yüksek ve orijinal bir kültürün beşiği olarak değerlendirilmiştir.174   

Adanın ismi Yunanca’da “Kırıti” olarak geçmektedir. Araplar ise adaya Ikritis adını 

vermişlerdir. Avrupalılar ada için “Kandia” tabirini kullanırken, Osmanlı Devleti döneminde ise 

“Girit” olarak telaffuz edilmiştir.175 

Oldukça eski bir yerleşim birimi olan Girit, tarihi seyri içerisinde Roma, Bizans, Müslüman 

Araplar, Bizans, Venedik ve Osmanlı hâkimiyetlerinde kalmıştır.176 Osmanlı deniz gücü için bir üs 

vazifesi görecek olan ve Ege denizinin kilidi konumunda bulunan adanın stratejik bakımdan haiz 

olduğu ehemmiyet177, onun, oldukça geç bir tarihte de olsa Osmanlı Devleti tarafından fethini 

kaçınılmaz bir hale sokmuştur. Nitekim Venediklilerle 25 yıla yakın devam eden savaştan sonra Girit, 

1669 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.178 Osmanlı hâkimiyeti altına giren Girit, merkezi 

Kandiye olmak üzere Kandiye, Hanya, Resmo sancaklarından oluşan imtiyazlı bir eyalet haline 

getirilmiştir.179   

 

Resim 1: Girit'le Alakalı Eski Bir Kartpostal
180 

                                                           
174

 Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi,  TTK Yayınları, Ankara 2011, s. 3-4. 
175

 Şemseddin Sami, Kamûsü’l-A’lâm, Cilt: V, İstanbul 1314, s. 3852; Andreya Kopasi, “Girid’in Ahvâl-i 

Umûmiye ve Tarihiyesi”, Mecmua-i Ebuzziya, Cilt I, Sayı: 63, 18. Sene, Gurre-i Safer 1315, s. 823. Adanın 

ismi ile ilgili olarak Yunan tarihçilerinin bilgilerinden yola çıkan Hüseyin Kami Hanyevi, adanın isminin 

bir hükümdarın veya bir hükümdar eşinin ismine nisbetle verilmiş olabileceğini ifade etmektedir. Hüseyin 
Kami Hanyevi, Girid Tarihi, Mühendisoğlu Ohanes Matbaası, Dersaadet 1288, s. 9.  
176

 M. Metin Hülagü, “1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanlı İdaresinde Girit”, XIV.  CIEPO (Çeşme 

18-22 Eylül 2000), Ankara 2004, s. 321. (ss. 321-347) 
177

 M. M. Hülagü, a.g.m., s. 322. 
178

 Ayşe Nükhet Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), Ankara 2000, s. 13; 

Mithat Aydın, “Girit Ayaklanması (1866-1869)’nın Ortaya Çıkışı ve Uluslararası Bir Sorun Haline 

Gelişinde Yunanistan’ın Rolü”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: XI, Sayı:1, Nisan 2007, s. 116. 

(ss. 113-147) 
179

 Cemal Tukin, “Girit Maddesi”, DİA., Cilt: XIV, İstanbul 1996, s. 87. (ss. 85-93) 
180

 Ekrem Buğra Ekinci, Girit Bizim Canımız, Feda Olsun Kanımız!, 28 Ağustos 2013, 

http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=468, (Erişim: 8.10.2018, 16:00) 

http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=468
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Girit’in fethinden sonra adanın yerli halkını oluşturan Rumları, dini inanışlarında tamamen 

serbest bırakan, ibadethanelerine asla dokunmayan Osmanlı Devleti, mekteplerin idaresini her türlü 

teftiş ve nezaretten muaf olarak kendilerine bırakmış, adetlerine, ana dillerine hiçbir şekilde 

müdahalede bulunmamıştır. Osmanlı Devleti’nin adaya hakim olmasından sonra adada can ve mal 

güvenliği sağlanmış, kimsenin malına, canına asla dokunulmamış ve memleket harap olmaktan 

kurtarılmıştır. Türklerin bu medeni davranışları nedeniyle yerli ahaliden tek bir aile bile vatanını terk 

etme ihtiyacını duymamış, herkes huzur içinde yaşamıştır.181 

 

Resim 2: Girit'le Alakalı Eski Bir Kartpostal 

Üzerindeki yazı: “Hükûmet-i Osmaniyye en şu'adâr olan nücûmdan fâriğ olmaz.” 

(Osmanlı hükûmeti en çok parlayan yıldızlardan (yani Girit'ten) vazgeçmez.)182 

Adadaki Osmanlı hâkimiyeti adaya bir buçuk asır sürecek olan barış dönemini getirmiş, fakat bu 

barış ve huzur dönemi çok uzun sürmemiştir. Rus tahriki, Fransız İhtilali ile uyandırılan milliyetçilik 

fikri, bunlara ilaveten Osmanlı Devleti’nin günden güne bozulan ve zayıflayan iç idaresi, Hıristiyan 

tebaası arasında baş gösteren ayrılma arzusu ve nihayet böyle bir cereyanı gerçekleştirmek için 

kurulan Filiki Eterya183 cemiyetinin faaliyetleri neticesinde Giritli Rumlar, bundan sonraki dönemlerde 

fırsat buldukça isyana yönelmişlerdir. 

Yunanistan, 14 Eylül 1829 Edirne Antlaşması ve 3 Şubat 1830 Londra Protokolü ile 

bağımsızlığını kazanmış ve sınırları çizilmiştir. Bu sınırlar içerisinde yer almayan Girit, bundan 

sonraki süreçte Yunanistan’ın ilhak etmek için mücadele vereceği bir yer olmuştur. Başta Filiki 

                                                           
181

 Tahmiscizâde Mehmet Macit, Girit Hatıraları, (Yay. Haz.: İ. Miroğlu-İ. Şahin), İstanbul 1977, s. 30. 
182

 Ekrem Buğra Ekinci, Girit Bizim Canımız, Feda Olsun Kanımız!, 28 Ağustos 2013, 

http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=468, (Erişim: 8.10.2018, 16:00) 
183

 Rusya’da kurulan, Rum diplomatları ile Avrupa devletlerinden seçkin kişilerin de üye olduğu Filiki 

Eterya, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Rumların bağımsızlığını sağlamak amacıyla gizli 

çalışmalara başlamıştır. Dernek bu çalışmalarını daha geniş alanlara kaydırabilmek için her türlü 

araçtan yararlanmış, maddi ve siyasi açıdan güçlü olan kişileri üye olarak kaydetmiştir. Yunanistan’ın 

bağımsızlık mücadelesinin fiili olarak başlamasından önce bu örgütün birçok şubesi, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çeşitli yerlerinde kurulmuştur. Bkz. Süleyman Tevfik-Abdullah Zühdü, Devlet-i 

Aliyye-i Osmaniye ve Yunan Muharebesi 1314, İstanbul 1315, s. 69-70. 

http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=468
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Eterya’nın önderlik edeceği Girit Rumları, Müslümanları adadan uzaklaştırmak için bütün yolları 

denemeye başlamışlardır. Rumlar yeni nesli Türk düşmanlığı ile yetiştirmişlerdir. Bununla ilgili 

eserde: “ cezirede daima zulüm havası içinde büyümüş bir unsur yetiştirildi. Bunlar hiçbir şeyden 

memnun olmazlar ve şekâvat, isyanı ararlar. Bugün cezire halkının on yaşındaki çocuklarından 

itibaren cümlesi isyan ruhludur.”184 

Girit’teki asi Rumlar, 1867 tarihli “Girit Vilâyet Nizamnamesi”, 1878 tarihli “Halepa 

Mukavelesi” ile yapılan bütün ıslahatlara rağmen rahat durmamışlar, taşkınlıklarına devam etmişlerdir. 

İlk teşebbüsleri İslam ahalisi üzerine ansızın hücum ile can ve mallarına taarruz ve tasallut etmek 

olmuştur ki bu sıralarda ellerine geçen küçük çocukların bile üzerlerine birer vahşi canavar gibi 

atılarak telef etmişlerdir. Köylerde ikamet eden İslam ahalisi bu hali görünce Rumların vahşet ve 

mezaliminden korunmak için şehirlere muhacerete mecbur kalmışlardır. İslam ahalisinin yerleşik 

olarak bulunduğu birçok köy yakıldığı gibi pek çok çiftlik tahrip edilmiş ve hayvanları da 

yağmalanmıştır.185  

Adada meydana gelen büyük çapta isyan hareketleri, Avrupa devletlerinin müdahalesine 

sebebiyet vermiştir. Nitekim 1897 yılı sonunda adada muhtariyet ilan edilmiş ve 1898 yılında 

uygulamaya konulmuştur. 1898 yılında meydana gelen şiddetli çatışmalardan ise Osmanlı Devleti 

sorumlu tutulmuş ve askerlerini adadan çekmek zorunda bırakılmıştır. Akabinde Avrupa devletlerinin 

onayı ile Yunan kralının oğlu Prens Yorgi adaya vali olarak atanmış ve böylece Osmanlı egemenliği 

fiilen sona ermiştir.  

Girit’te alınan bütün önlemlere rağmen karışık ve istikrarsız durum Balkan Harpleri’ne kadar 

devam etmiştir. Neticede Balkan Harpleri’ndeki mağlubiyetten sonra 30 Mayıs 1913 Londra 

Antlaşması186 ve 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması187 ile Girit üzerindeki haklardan feragat edilmiş ve 

ada Yunanistan’a terk olunmuştur. Böylece bir zamanlar yüz binlerce can verilerek Osmanlı toprağına 

katılmış olan, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki bu stratejik ada, Osmanlı Devleti’nden 

artık tamamen kopmuş ve Yunan toprağı haline gelmiştir.188  

1. GİRİT’TEN YAŞANAN GÖÇ HADİSESİ 

Girit’te Rum asilerce gerçekleştirilen yağma ve katliam olayları sonrasında can güvenlikleri 

kalmayan Müslüman halk, Anadolu’da; Aydın, Adana, Konya, Hüdavendigar, Halep vilayetlerine; 

                                                           
184

 Girit (Tarihçesi ve manzaralar), Matbaacılık Osmanlı Anonim Şirketi, Tarihsiz, s. 2.   
185

 Süleyman Tevfik-Abdullah Zühdü, a.g.e., s. 82. 
186

 Londra Barış Antlaşması metni için bkz. Bilal N. Şimşir, Ege Sorunu-Belgeler, Cilt: I, Ankara 1976, s. 

651-654; Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt: I, Kısım I, Ankara 1991, s. 313. 
187
16 madde ve eklerden oluşan Atina Antlaşması metni için bkz. Nihat Erim, Devletlerarası Hukuk ve 

Siyasi Tarih Metinleri, Ankara 1953, s. 477-488. 
188

 Bilal N. Şimşir, Ege Sorunu Belgeler, Cilt: II, Ankara 1989, s. XXII. 
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Ege Adalarından İstanköy ve Rodos’a; Balkanlar’da Selanik’e; Arap coğrafyasında: Beyrut, Suriye 

vilayetlerine ve Bingazi sancağına göç etmek zorunda kalmışlardır.189 

Göçün yoğun olarak yaşandığı 1897-1899 döneminde binlerce aile, vapurlarla Osmanlı 

egemenliği altındaki sahil bölgelerine taşınmıştır. Zor şartlar altında geçen bu yolculuk, Anadolu, Ege 

Adaları, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika topraklarındaki çeşitli duraklarda son bulmuştur. Muhacirler, 

farklı mekânlarda, farklı dil ve kültür özelliklerine sahip insanlar içerisinde yeni bir hayata yelken 

açmışlardır.  

Göçmenlerin biran önce tespit edilen iskân mahallerine ulaşmaları için büyük çaba harcanırken 

aynı zamanda onların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalışmalar yürütülmüştür. Sahip 

oldukları birçok şeyi geride bıraktıkları ve beraberlerinde çok az şey getirebildikleri için muhacir 

meskenlerinin devlet bütçesiyle inşa edilmesine karar verilmiştir. 

Muhacirlerin özel durumları dikkate alınarak esnaf sınıfından olanları için şehir merkezlerinde, 

ziraat erbabından olanları için köylerde meskenler inşa edilmiştir. Esnaf sınıfına yeterli miktarda 

sermaye verilmesi, ziraat erbabına ise boş arazi, tohumluk, çift öküzü, tarım araç-gereçleri verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Mahsulün alımına kadar da yiyecek vs. gibi günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına 

devam edilmiştir.190 

Girit’ten ayrılmak zorunda kalan muhacirler göç sırasında ve iskân mahallerinde ciddi 

zorluklarla da karşı karşıya kalmışlardır. Memleketlerinden ayrılmalarıyla başlayan bu sıkıntılı süreç 

uzun bir süre de devam etmiştir. Muhacirlerin, iskân edildikten sonra yeni topraklarında yaşadıkları 

sıkıntılar arasında özellikle coğrafyaya, kültüre ve dile uyum sağlayamama hususları yer almaktadır. 

2. GİRİT MUHACİRLERİNİN ANA DİLİ  

Girit muhacirlerinin yeni topraklarına uyum aşamasında yaşadıkları sosyo-kültürel sıkıntıların 

ana sebebi, bu muhacir topluluğunun kültürel yapısının yerel ahali kültürüyle başta ana dil meselesi 

olmak üzere göstermiş olduğu farklılıktır. Bu farklılığın bir neticesi olarak da Girit muhacirleri, 

toplumsal ilişkilerde kendi sınırları içine çekilmişlerdir. İnsanlar arası iletişimin en önemli boyutunu 

oluşturan dilin kullanımı, Girit muhacirlerinin yeni yerleşim yerlerinde “üstesinden gelmek zorunda 

oldukları” ve siyasi erkin-çağın hâkim ideolojilerini ve yönetim tarzlarını da dikkate alarak- 

“üstesinden gelmek zorunda kaldığı” bir büyük engel olmuştur.191 

                                                           
189

 Girit göçleri ile ilgili bilgi için bkz. Metin Menekşe, “XX. Yüzyıl Başlarında Kuşadası’nda Girit 

Muhacirleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: IX, Sayı:42, Şubat 2016, ss. 715-734; Metin 

Menekşe, “Girit Göçmenlerine Ait 1905 Tarihli Bir Yevmiye Defterinde Tespit Edilen Bazı Bilgiler”, IV. 

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (26-28 Nisan 2017), Cilt: I, Niğde 

2017, ss. 557-566. 
190

BOA., DH. MHC., Dosya No: 64, Gömlek No: 3, Lef: 119-1, 18 Teşrinisâni 1318/1 Aralık 1902.       
191

 Tuncay Ercan Sepetcioğlu, “Türkiye’de Ana Dili Türkçe Olmayan Göçmen Topluluklara 

Yaklaşımlara Dair Bir Örnek: Girit Göçmenleri”, ÇTTAD, IX/20-21, (2010/Bahar-Güz), s. 79. (ss. 77-108) 
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Girit halkının yaygın olarak kullandığı dil Rumca olmuştur. Kritika veya Giritlice denilen 

Rumca’nın özel bir diyalektiğini kullanmışlardır.192 Bu diyalektin de Hanya dili, Resmo dili gibi alt 

diyalektleri vardır.193 Girit diyalekti194, XII. yüzyılın sonlarından itibaren ve özellikle de XIII. yüzyılda 

artan bir biçimde yazılı kaynaklarda ve kayıtlarda geçmeye başlamıştır. 1204 yılında başlayan ve 

Osmanlı fethine kadar devam eden Venedik idaresinde, İtalyan yazını etkisiyle XVI. yüzyılda ve 

XVII. yüzyılın başlarında adanın yerel dili olan bu diyalekt ile eserler verilmiştir. Girit, tarih boyunca 

farklı medeniyetlerin etkisinde ve idaresinde kaldığı için, Adanın dili de bundan etkilenmiştir. 

Örneğin, 824 yılında adaya yerleşen Moor’ların ve yaklaşık beş yüzyıl Adada kalan Venediklilerin ve 

sonrasında da Osmanlıların yer adlarında, isimlerde ve kelime köklerinde izleri hâlâ devam 

etmektedir. Adaya dışarıdan gelen tüm bu dillerin sözcüksel olarak Giritlice’ye katkıları görülse de 

Giritlice’nin gramer ve sözdizimine etkileri hayli az olmuştur.195 

Osmanlı idarecileri, Girit’e girdikleri günden itibaren yerli halkın din ve mezhep işlerine 

karışmamış, ana dillerini kullanmalarına izin vermişlerdir. Ayrıca, ihtida eden Rum kadınlarıyla 

yapılan evlilikler sonrası doğan çocuklar, annelerinden dolayı Rumca eğitim ve terbiye aldıklarından 

adada konuşulan yaygın dil Türkçe değil Rumca olmuştur.196 Girit adasındaki Müslüman halk, 

Anadolu ile ilişkilerin sınırlı olması ve yerli halka göre de azınlık olmaları sebebiyle zamanla Rumca 

ağırlıkta konuşmaya başlamıştır.197 İki unsurun bir arada yaşaması ve yoğun ekonomik ilişki içinde 

olması da bunu pekiştirmiştir. Rumca’nın yaygın olarak kullanımı bir süre sonra Müslümanların da 

kendi aralarında sohbet ederken bu dili kullanmalarına yol açmıştır.198 Osmanlı Devleti de Girit’teki 

Müslüman ve Hıristiyan halkın tamamının Rumca konuştuklarını resmi olarak kabul etmiştir.199  

 

 

                                                           
192

 Refiye Okuşluk Şenesen, Çukurova Bölgesi Girit Göçmenleri, Halk Kültürü Araştırması, Adana 2011, s. 

14. 
193

 Fulya Düvençi Karakoç, “Osmanlı Sürecinde Girit Halkının Sosyo-Ekonomik Durumu”, Journal of 

Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Cem Dilçin Armağanı 1, Cilt: 33/1, Harvard Üniversitesi 

Yakındoğu Dilleri Medeniyetleri Bölümü Yayını, 2009, s. 209. (191-244). 
194

 Modern Yunan diyalektlerine dair ilk sistematik çalışmalar, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren 

başlamıştır ve sanılanın aksine modern Yunan diyalektlerinin (tsakonian diyalekti haricinde) antik Yunan 

diyalektleri ile direkt bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bkz. T. E. Sepetçioğlu, a.g.m., s. 84. 
195

 T. E. Sepetçioğlu, a.g.m., s. 84-85. 
196

 Cemal Tukin, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Girit İsyanları-1821 Yılına Kadar Girit”, Belleten, IX/34, 

(1945), s. 196. Tahmiscizâde Mehmet Macit, a.g.e., s. 31. 
197

 F. Düvenci Karakoç, a.g.m., s. 209. 
198

 Bazı yazarlar bunun nedenin, adayı fethedenlerin yerli kadınlarla evlenerek çocuklarının Rum 

gelenekleriyle ve diliyle yetişmesine gösterdikleri kayıtsızlık olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bkz. Ayşe 

Nükhet Adıyeke, “Rum Milliyetçiliğinin Gelişme Döneminde Girit’te Oluşan Türk Milliyetçiliği”, 

Fethinden Kaybına Girit, İstanbul 2006, s. 175. (ss. 171-186) Ayrıca Osmanlı Devleti, Müslümanlar 

arasında konuşulan dilin Rumca olmasını engellemeye yönelik bir politika da izlememiştir. Giritli 

Müslümanlar ise, Rumca konuşmalarına karşı kendilerini her zaman Türk olarak tanımlamışlardır. Bkz. 

A. N. Adıyeke, a.g.e., s. 86-87. 
199

 F. Düvenci Karakoç, a.g.m., s. 209.  



909 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

3. İSKÂN BÖLGELERİNDE KARŞILAŞILAN “DİL PROBLEMİ”NE DAİR BAZI 

TESPİTLER 

Yeni topraklarına iskân edilen Girit muhacirleri, Türkçe bilmediklerinden sadece Rumca 

konuşmuşlardır. Bu da onları yerli halktan uzaklaştırmıştır. Türkçe konuşamadıkları için yerli halk 

tarafından yarı Hıristiyan olarak görülmüş ve dışlanmışlardır. Bazı arşiv kayıtlarında, muhacirler 

arasında kendini ifade edecek derecede dahi Türkçe bilen kimse bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu 

durum karşısında, onlarla iletişim kurabilmek için tercüman bulundurmak zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Örneğin Antalya’ya gelen muhacirler, Türkçe bilmediklerinden sadece Rumca konuşmuşlar, 

bu da onları yerli ahaliden uzaklaştırmıştır. 

Antalya’daki Girit muhacirlerinin kendilerini ifade etmekte sıkıntı yaşamaları üzerine buna 

çözüm olarak bir tercüman görevlendirildiği görülmektedir. Bu anlamda tercümanlık görevini üstlenen 

Giritli Veznedarzâde Musa Efendi’ye muhacirin tahsisatından verilmek üzere aylık 250 kuruş maaş 

tahsisi Antalya İdare Meclisi’nce kararlaştırılmış ve ilgili mazbata merkeze gönderilmiştir. Buna dair 

merkezden alınan cevapta, muhacirin tahsisatının bu gibi işler için kullanılmasının doğru olmayacağı 

ve Musa Efendi’nin de muhacirlerden olması dolayısıyla bu görevi bir yardımsever olarak yerine 

getirebileceği, hatta başka kişilerin de bulunabileceği belirtilmiştir. Fakat muhacirler arasında 

durumunu ifade edecek derecede Türkçe bilen kimse bulunmadığında n, komisyonda muhacirlerin 

ifadelerini tamamıyla tercüme etmek üzere her gün bir tercümanın bulundurulması gerektiği Antalya 

Muhacirin Komisyonu tarafından ifade edilmiştir. En azından şuan komisyonda tercüman sıfatıyla 

bulunan Musa Efendi’ye, yaptığı hizmetin bir karşılığı olarak maaş verilmesi istenmiştir.200 Nitekim 

uzun bir süre ana dillerini muhafaza edecek olan muhacirler, bu tercümanlar vasıtasıyla resmi 

makamlarda, mahkemelerde işlerini halledeceklerdir. 

İstanköy’de bulunan muhacirlerden bir kısmının Adana vilayeti dâhiline gönderilmesi gündeme 

geldiğinde, özellikle diline aşina olmadıkları için Adana’ya gitme fikrine sıcak bakmamışlardır. 

Çünkü Rumca ağırlıklı bir konuşma diline sahiptirler. Bu dili İstanköy’de kullanabileceklerini fakat 

Türkçe’nin hâkim olduğu Adana’da kullanmakta zorlanacaklarını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda, 

kendileri de adadan geldikleri için ada hayatına alışkın olduklarını, dolayısıyla Anadolu’nun havasına 

uyum sağlayamayacaklarını dile getirmişlerdir.201 

Çeşitli iskân bölgelerine gönderilen muhacirlerden iskân mahallini terk ederek İzmir’e ve 

Girit’e gidenler olmuştur. Örneğin Adana vilayetinin Kozan mutasarrıflığından alınan bir telgrafa 

göre, orada iskân olunan muhacirlerden firar edenler olmuştur. Muhacirlerden bir kısmı, bu mahalde 

konuşulan dile ve bölge iklimine uyum sağlayamadıklarını, hatta hastalığa yakalandıklarını öne 

sürmüştür. Ayrıca İzmir taraflarında bulunan hemşerileriyle görüşerek oralarda gerek sanat ve ticaretin 

                                                           
200

BOA., DH. MHC., Dosya No: 22, Gömlek No: 43, Lef: 1-1, 4 Teşrinisani 1315/16 Kasım 1899. 
201

BOA., DH. MHC., Dosya No: 31, Gömlek No: 12, 8 Nisan 1315/21 Nisan 1899. 
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gerekse dil ve iklimin asıl vatanlarına daha uygun olduğunu öğrenmişlerdir.  Bu nedenle ahali yardımı 

ile temin edilen öküzlerini ve diğer malzemelerini satarak yol masraflarını çıkarmaya başlamışlardır.202 

Bingazi’nin (Cyrene) eski limanı olan Marsa-Susa’da gerçekleştirilen iskân neticesinde bir Girit 

kolonisi oluşmuştur. Marsa Susa meydanındaki küçük bir Türk kahvehanesi, bölge sakinlerinin 

yaşayış tarzı ve hükümetçe yaptırılan küçük evlerin temiz görünüşü, Marsa Susa’ya küçük bir Türk-

Yunan şehri görüntüsü vermiştir. Türk yetkililerce Giritlilere Türkçeyi benimsetmek için okul açılmış 

fakat bölge halkı Rumca konuşmaya devam etmiştir. Yerli ahaliden erkekler ile Giritli muhacir 

kızları arasında evlilik akdi203 de gerçekleşmiştir.204 

Bugünkü Lübnan sınırları içerisinde kalan Trablus’a Girit muhacirleri iskân edilmiştir.  El-Nur, 

Bab El-Tabbane, Camiü’l-Kebir mahalleleri yoğunlukta olmak üzere Trablus’un tamamına 

yayılmışlardır. Aydemir tarafından yakın zamanda yapılan saha çalışmasında 9000 Girit Muhaciri Türk 

yaşadığı tespit edilmiştir. Sultan Abdülhamid Han zamanında buraya gönderilmiş olan Girit Muhaciri 

Lübnanlı Türklerin çok az bir kısmı kendilerini Türk ya da “muhacir/el muhacirin” olarak tanımlarken 

Girit Muhaciri Lübnan Türklerinin büyük bir bölümü kendilerini “Osmanlı” olarak 

tanımlamışlardır.205 

Aydemir’in tespitine göre Girit Muhaciri Lübnanlı Türkler içerisinde yeni neslin tamamı Arapça 

konuşmaktadır. Bunda eğitim dilinin Arapça olması son derece etkilidir. Ayrıca gerek Lübnan’daki 

ikinci resmi dilin Fransızca olması gerekse bölgedeki Fransız kültür derneklerinin etkin çalışmaları 

sonucu Fransızca da yeni neslin kullandığı bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta yaş ve üzeri Girit 

Muhaciri Türkler arasında Türkçe hâlâ iletişim dili olarak kullanılabilmektedir.206 

Girit muhaciri neslinin Suriye dâhilinde yaşadıkları yer ise Akdeniz kıyısındaki Hamidiye (Al 

Hamidiyah)’dir. Bu kasaba, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Lübnan sınırları içerisindeyken savaş 

sırasında yeni sınırların belirlenmesiyle birlikte Lübnan’dan ayrılıp Suriye sınırları içinde kalmıştır. 

                                                           
202

BOA., DH. MHC., Dosya No: 45, Gömlek No: 12, Lef: 1-1, 26 Eylül 1317/9 Ekim 1901. 
203
Örneğin Orhan Koloğlu’nun annesi Derne’ye göç eden Giritli kadınlardandır. Koloğlu, Derneli 

erkeklerin en çok ilgilendikleri konunun Giritli kadınlar olduğunu belirtmiştir. Giritli kadınların bölgede 

ün saldıklarını, bilgileri, kültürleri ve idarecilikleriyle yerel kadınların sadeliklerini aşarak aileler içinde 

yeni ufukların açılmasına sebep olduklarını ifade etmiştir. Bkz. Orhan Koloğlu, Arap Kaymakam, 

İstanbul 2001, s. 11. 
204

 N. Slousch, “Les Cretois en Cyrenaique”, Revue Du Monde Musulman, VI, N°10, 1908, s. 153. (ss. 151-

153)  
205

 Özgür Kasım Aydemir, “Türk Dili Haritasına Bir Katkı: Lübnan’daki Türkler ve Türkçe”, Zeitschrift 

für die Welt der Türken, Vol. 5, No. 1 (2013), s. 163. (ss. 159-173). Aydemir, pek çok Giritlinin evinde 

Osmanlı Devleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin bir objenin (Osmanlı Devleti Arması, Osmanlı 

padişahlarına ait tuğralar, ay-yıldız motifli süs eşyaları, Türk bayrağı vs.) bulunduğunu saha çalışması 

esnasında belirlemiştir. Ayrıca Suriye ve Lübnan’daki Girit Muhaciri Türkler içerisinde erkek çocuklara 

verilen “Abdülhamid” adının yaygınlığını da yine saha çalışmaları sırasında gözlemlemiştir. Bkz. Özgür 

Kasım Aydemir, “Girit Muhaciri Türkler ve Dilleri”, Tehlikedeki Diller Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 6-7, (2015), 

s. 69. (ss. 67-76)  
206

 Ö. K. Aydemir, a.g.m., s. 164. 
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Roula Tsokalidou, buradaki toplam 5.000 nüfusun 3.000’inin Giritlilerden oluştuğunu207, Aydemir ise 

8.000 Girit muhaciri Türkü’nün yaşadığını208 belirtilmektedir. Başlangıçta kendi dillerinde yani 

Giritli lehçesiyle konuşan muhacirler, Araplarla etkileşimleri sonucu Arapça konuşmaya 

başlamışlardır. Diğer taraftan atalarının sahip olduğu gelenek ve görenekleri de bilinçli olarak 

korudukları tespit edilmiştir.209 

Aydemir, Hamidiye (Al Hamidiyah)’de yaşayan Girit Muhaciri Türklerin aile içinde temel 

iletişim dili olarak Arapçayı kullandıklarını ve Türkçenin bu bölgede sadece ortalama 60 yaş üstü 

kişiler tarafından büyük oranda Arapçadan ve Yunancadan kod kopyalamalarını barındıracak özellikte 

kullanılabildiğini bölgedeki gözlemlerine dayanarak aktarmıştır.210 

4. SONUÇ 

Girit muhacirleri, iskân edildikleri yeni topraklarında Türkçe bilmediklerinden sadece Rumca 

konuşmuşlar, bu da onları yerli halktan uzaklaştırmıştır. Türkçe konuşamadıkları için yerli halk 

tarafından yarı Hıristiyan olarak görülmüşler ve doğrudan anlaşılamayan ve ilişki kurulamayan bir 

topluluk olarak dışlanmışlardır. Bu durum da onların başlangıçta içine kapanık bir topluluk olarak 

hayatlarını devam ettirmelerine neden olmuştur. 

Yerli halk ile muhacirler arasındaki ilişkilerde başlangıçta görülen bu çekimser tutum zamanla 

ortadan kalkmıştır. Muhacirler, dil ve kültür bakımından bulundukları coğrafyaya uyum 

sağlamışlardır. Bugün Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Giritli nesli, Türk diline ve kültürüne hâkim 

olmakla birlikte toplum içinde herhangi bir ayrılıkçı harekette de bulunmamıştır. Ortadoğu ve Afrika 

coğrafyasında yaşamaya devam edenler de zamanla Arap toplumu ile kaynaşarak dil ve kültür 

açısından bölgeye uyum sağlamışlardır.  
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GİRİŞ  

İktisadi yönden dünya her daim işsizlik, enflasyon, borç  kriz, gibi sosyal ve ekonomik 

problemler ile İktisat biliminin ilgilenmesini ve çözüm aramasını beklemektedir. Aynı zamanda yeni 

teori ve gelişmelere açık, diğer bilimsel alanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmesini 

istemektedir. Yüzyıllar boyunca birçok iktisadi yaklaşım var olan düzene hâkim olmaya ve düzen 

üzerinde denge kurmaya çalışmıştır. Neo -Klasik iktisat da bu yaklaşımlardan biridir. Neo- Klasik 

iktisatta doğal işsizlik oranı, doğal çıktı düzeyi ve doğal faiz oranları kavramları dengenin karşılığı 

olarak kullanılmaktadır. Ekonomik denge kavramı, dünya piyasalarında kısa orta ve uzun vadeli 

dönemler olarak ayrılmaktadır. Birçok iktisadi yaklaşım her bir dönem için farklı çözümler getirmeye 

çalışmıştır. Neo-Klasik yaklaşıma göre kısa dönemde dengesizlik durumu ortaya çıksa dahi uzun 

dönemde piyasaya müdahale edilmeksizin ekonominin tekrar denge düzeyine gelebileceği 

savunulmaktadır. Fakat uzun yıllardır ara ara yaşanan krizler ve bu durumlar karşısındaki 

çözümsüzlük denge yaklaşımının tekrar gözden geçirilmesini ve iktisatçıları yeni teori ve yaklaşımlar 

üretme yönünde harekete geçirmiştir. Bu anlamda, 1980’lerde Neo-Klasik iktisadın temel kavramlarını 

ve denge yaklaşımlarını eleştirmek üzere pekçok yaklaşımlarda bulunulmuştur. Bu çerçevede 

çıkardıkları dergiler, yayınladıkları kitaplar, makaleler, yaratıcı ve yenilikçi yeni programlar ile adını 

duyurmaya ve savundukları yaklaşımları kabul ettirmeye çalışan iktisat okulları ortaya çıkmıştır. Bu 

okullardan en önemlilerinden bir tanesi de Avusturya İktisat Okulu’dur.  

Çalışmanın birinci bölümünde Avusturya okulunun tarihsel gelişimi, ikinci bölümünde 

Avusturya İktisat Okulu’nun metodolojik ilkeleri, üçüncü bölümünde sermaye tabanlı makro iktisat ve 

Hayekyen Üçgen ele alınacak ve sonuç bölümünde ise Avusturya İktisat Okulu’ nun finansal krizlere 

olan bakış açısına yer verilecektir.  

YÖNTEM 

Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak F. Hayek tarafından geliştirilen Hayekyen 

Üçgen çerçevesinde Roger W. Garrison’ ın katkıları ile Üretim İmkanları Eğrisi ve ödünç verilebilir 

fon piyasasını gösteren diyagram vasıtasıyla üretimde patlama ve çöküşün gösterilmesidir. 
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BULGULAR 

Yapılan literatür araştırması neticesinde iç tasarrufa dayanmayan kredi genişlemesinin üretim ve 

yatırımı uzun soluklu destekleyemeyeceğidir. Bu bağlamda piyasaya sürülen suni yeni para yolu ile 

düşen faizlerin yatırımların artmasına neden olduğu ancak düşük faizlerin halkın tasarruf değil daha 

fazla tüketime yönelmesi ile beraber gerçek tasarruflarda görülen azalmanın yapılan ilave yatırımları 

destekleyememesi ve bunun sonucunda yatırımların fon yetersizliği nedeniyle tamamlanamayıp âtıl 

yatımlar yolu ile ekonomide çöküşün tetikçisi olmuşlardır. 

TARTIŞMA 

Özellikle Hayek Üçgeni olarak bilinen analiz incelendiğinde, gerçek nitelikte iç tasarruflar 

arttırılmadığında meydana getirilen yatırımların sürdürülemeyeceği ve bu durumun atıl yatırımlara yol 

açarak ekonomik çöküşü hızlandıracağını belirtmektedir. Buradaki temel problem, faiz oranlarındaki 

suni düşüşler ve suni finansal bolluğun her ne kadar başlangıçta ekonomik büyüme başta olmak üzere 

diğer makro ekonomik göstergeleri makyajlayarak olduğundan farklı bir ekonomik profil ortaya koysa 

da suni tasarruflar ile meydana getirilen suni refah dönemi yeni yatırımlar için ihtiyaç duyulan 

finansmanı karşılayamayacağı için Hayek inde belirttiği ekonomik patlama ve çöküş trendi ile 

sonuçlanabilecektir. 

1. AVUSTURYA İKTİSAT OKULUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Avusturya Okulu adını, ilk olarak Avusturya’lı iktisatçı Carl Menger’ in 1871 yılında yazdığı 

‘Politik İktisadın İlkeleri’ isimli kitabıyla duyurmuştur (Butler, 2010, s:6). Avusturya Okulunun 

kurucusu olan Carl Menger’ in ikinci kitabı ‘Politik İktisat ve Sosyolojinin Problemleri’ ile okulun 

adını uluslararası iktisatçılar arasında ilk defa duyurmuştur. Kendisinin düşüncelerinden etkilenen 

Eugen Böhm-Bawerk ve Friedrich Wieser adlı iki takipçisi ile bir kadro oluşturmuş ve bu üçlü 

Avusturya Okulu’nun ilk kuşağı olarak kabul edilmiştir. (Butler, a.g.e, s:7) 

Menger bir yandan Avusturya Okulu’nun temellerini atarken, bir yandan da ilk kitabında ortaya 

koyduğu düşünceleri ile 1870 lerin marjinal fayda devriminin üç yaratıcısından biri olmuştur. Diğer 

ikisi ise, W.S. Jevons (Politik İktisat Teorisi, 1871) ile L.Walras (Politik İktisadın Temelleri, 1874)’ 

dır.  Mengerin ortaya koyduğu bu yaklaşım, Methodenstreit olarak bilinen Alman görüşü çerçevesinde 

sosyal bir bilim dalı olarak ekonomi üzerinde bir tartışma meydana getirmiştir. (Butler, a.g.e, s: 7).  

Avusturya Okulu’ nun ikinci kuşak isimlerinden en çok bilinen ve etkili olanı Ludwing von 

Mises olmuştur. (Yay, 2004, s: 4) Mises, yaptığı çalışmalar çerçevesinde, marjinal fayda teorisini para 

talebi açısından incelemiştir. Para, faiz ve fiyatlandırma politikalarındaki değişikliklerin ve 

istikrarsızlığın kaynağının para kredi mekanizmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Para politikası 

çerçevesinde; Para arzı, faiz oranı ve fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemiş ve fiyatlar 
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genel düzeyinin istikrarını sağlanmasında etkili olamayabileceğini ifade etmiştir. Sosyalist iktisadi 

planlama teorisinde, etkin kaynak dağılımını sağlayacak iktisadi planlamanın rekabetçi piyasa düzeni 

olmaksızın başarılamayacağını da öne sürmüştür (Moos’ dan aktaran Yay,2004, s: 3-4).  

Okulun üçüncü kuşak düşünürlerinden en çok göze çarpan Joseph Schumpeter (1883-1950) dir. 

Ekonomik gelişmede girişimcilerin dinamik rolü üzerinde duran ve girişimciyi yenilikleri 

gerçekleştiren kişi olarak tanımlayan Schumpeter, buluşlar yoluyla girişimcilerin üretime getirdikleri 

yenilikleri, liberal kapitalist gelişmenin itici gücü olarak kabul etmektedir. Diğer bir ifadeyle 

Schumpeter teknolojik yenilikleri ve girişimcilik faaliyetlerini statik ekonominin üretken kaynaklarını, 

dinamik yeniliklere aktaran güçler olarak ele alır. Girişimciliğin, yenilikçi yönü olarak ifade edilen bu 

gelişmeler ilk olarak Schumpeter tarafından ele alınmakla birlikte girişimcilik ve yenilikçilik 

kavramları farklı iktisat okulları tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır (Er, 2013, s: 76-85). 

Schumpeter’ e göre iktisat bilimini doğuran temel dürtü, iktisadi uygulamalarda rol alanların 

uyguladıkları yöntem ve çabaların bilinçli ve gerçekçi olmasıdır. Schumpeter kapitalist sistemde 

ekonomik tutarsızlıkların girişimcilerden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Birbirine bağlı olarak, 

uygulanacak yeniliklerin büyümeyi, girişimcinin teknik yeniliği ve kredi mekanizmasının da yeni 

girişimcileri oluşturacağını düşünmektedir. Schumpeter’ in Yaratıcı Yıkım yaklaşımına göre 

yenilikten uzak duran, yenilikçi olamayan bir girişimcinin rekabet gücü giderek azalacaktır.  

Schumpeter beş tür yenilikten bahsetmektedir (Schumpeter’den Aktaran Sledzik, 2013, s: 89-95): 

1.  Tüketicinin daha önce karşılaşmadığı yeni bir malın ya da aynı malın değişim ile yeni bir mal 

haline gelmesi veya aynı malın yeni bir kalitesinin piyasaya sürülmesi.  

2. Üretimde yeni bir yöntemin uygulanması. 

3. Yeni piyasaların bulunması veya oluşturulması 

4. Yeni bir hammadde veya yarı mamul madde kaynaklarının elde edilmesi  

5. Endüstride yeni bir organizasyonun gerçekleştrilmesi 

Schumpeter Kapitalizm Demokrasi ve Sosyalizm adlı kitabında şu sözlere yer vermiştir: 

“…kapitalist mekanizmayı çalıştıran ve çalışmasını devam ettiren; yeni tüketim maddeleri, yeni üretim 

metotları, yeni ulaşım metotları, yeni pazarlar, yeni endüstriyel örgütlenme tipleri, çeşitleridir ve 

bütün bunlar kapitalist teşebbüs tarafından yaratılmışlardır…. Yeni milli pazarların veya dış 

piyasaların açılması; el sanatları atölyelerinden, yoğun ve büyük işletmelere geçiş, kapitalist sistemi 

durmadan, yorulmadan içinden bir ihtilal, yenilenme havasında tutmakta; bütün bu unsurlar devamlı 

olarak eski faktörleri yok etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Bu ‘Yaratıcı Yıkım Gelişimi’ kapitalizmin 

esas temeldir; ister istemez her kapitalist teşebbüs er geç bu gelişime ayak uydurmak zorundadır…” 
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Avusturya okulunun dördüncü kuşak iktisatçılarının en bilineni Friedrich A. Hayek (1899- 

1992) dir. Hayek bütün kitaplarında iktisat biliminin problemlere yaklaşımında kullanması gereken 

yöntemin ne olması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapmıştır (Küçükkalay, 2008, s:426). Hayek’in ilk 

fikirleri iktisadi dalgalanmalar, para ve kredi sistemi arasındaki ilişkiler üzerine olmuştur. Hayek 1929 

yılında yayınladığı ‘Para Teorisi ve Ekonomik Dalgalanmalar’ adlı kitabında ekonomik 

dalgalanmaların asıl sebebinin para arzı ve para miktarında ortaya çıkan değişikliklerin iş çevrelerinde 

‘yanlış sinyaller’ olarak kabul görülmesi olduğunu savunmuştur. Buna göre piyasadaki  kredi 

miktarındaki artış faiz oranlarını düşürecek bu ise gerek iş adamlarını gerekse tüketicileri yanılgıya 

uğratacaktır. Bunun sonucunda ise cari faiz oranından daha karlı olmayan girişimler ile 

sonuçlanmasına neden olacaktır. Ekonomide önce bir para bolluğu olacak ama ilerleyen zamanlarda 

resesyon ortaya çıkacaktır. (Garrison, 2001, s: 120)  

2. AVUSTURYA İKTİSAT OKULU’NUN METODOLOJİK İLKELERİ  

Avusturya İktisat Okulu’nun metodolojik ilkeleri üç temel başlık altında incelenmiştir. 

2.1.Sübjektivizm  

Sübjektivizm kavramı, değer yargılarını içerir, değer yargıları ise kişiden kişiye değişebilecek 

niteliktedir. Kişiler farklı mal gruplarında marjinal faydalarını eşitleyerek tüketici dengesini 

oluştururlar. İktisat literatürüne 1870’lerin marjinal fayda devrimi ile girmesine rağmen, Menger ve 

Avusturya’lılar dışında, tüketici zevklerini ifade eder. Avusturya Okulu sübjektivizmi, insanların 

üretim ve tüketim malları ile, insanların insanlarla giriştikleri ilişkilerle, insanların tercih kararlarında 

bu kararı belirginleştiren fikirleri ile ilgilenmesi gerektiğini öne sürererek açıklamaya çalışır. (Yay, 

vd., s:9). Menger’in sübjektivist devrimi, piyasa düzeninin işleyişini açıklamak için çıkış noktası 

olarak, bireylerin sübjektif tatminlerini alıp, emek-değer teorisinin yerine fayda- değer teorisini 

koymaktadır. Bu çerçevede Menger’in sübjektivist devrimi fayda değer teorisinin önemini 

vurgularken diğer yönden de sübjektivizm çerçevesinde değer yargılarının mal ve hizmetlere ilişkin 

fayda farklılaştırmasını da öngörmektedir. 

2.2.Metodolojik Bireycilik  

Metodoloji bireycilik kavramı ile ekonomik olayların, karar ve tercihlerin açıklanmasında birey 

davranışlarına bakılması gerektiği savunulmaktadır. Metodolojik bireycilik ilkesine göre toplumdaki 

bütün ekonomik ve sosyal kararlar bireyin tercihlerine göre belirlenir. Bireycilik toplum içerisinde 

sosyal düzeni oluşturan bir sistemdir. Menger’in bütün sistemi metodolojik bireyciliğe dayanmaktadır. 

Sosyal ilişkilerde tümden gelim yerine tümevarım sistemi uygulanmalı ve devlet de dahil olmak üzere 

tüm topluluklar karşılıklı ilişkiler açısından bireyler düzeyine indirgenerek incelenebilir. İktisadi 
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faaliyetlerde bireyler tüm ilişkilerinde emek değer teorisi yerine emek fayda teorisi üzerinden hareket 

ederler. Bireyler rasyonel olmaları sonucunda faydalarını maksimize edecek tercihlerde bulunurlar 

(Aktan, 1994, s: 38). 

2.3. Amaçlanmayan Sonuçlar, Spontane Kurumlar, Bilgi ve Zamanın Önemi  

Kendiliğinden düzen ya da kendiliğinden kurumlar kavramı, Avusturya İktisat Okulu’nun 

geliştirmiş olduğu sosyal kurumların evrim teorisini ifade eder. Bu teoriye göre, devlet, dil, yasa, para 

ve piyasa gibi kurumlar insanların belirli temel ilkelerden hareketle bilinçli olarak ürettikleri kurumlar 

değil, insanlık tarihinin belirli bir aşamasında amaçlanmaksızın ortaya çıkmış tesadüfî kurumlardır. Bu 

noktada iktisat biliminin yanıtlaması gereken soru, insanların kurmayı ya da oluşturmayı 

düşünmedikleri ve bu amaçla belirli bir çaba göstermedikleri halde ortaya çıkmış olan bu kurumların 

nasıl olup da toplumun refahına katkıda bulunduklarıdır.  

Avusturya Okulu’nda piyasaya süreç olarak bakılır ve bilgi bu süreç içerisinde elde edilir. Bu 

süreç içinde gerçekleşen değişim bilgide de değişimi içerir. Bu nedenle merkezi bilgi yerine kısmi 

bilgi çok önemlidir. Liberal görüşe sahip olan Hayek’ in piyasa anlayışı klasik liberalizmin piyasa 

anlayışı ile bazı noktalarda farklılıklar göstermektedir. Hayek’ e göre piyasa mekanizmasının oluşumu 

evrimsel bir süreçtir. (Tok, vd., 2013, s: 78). 

Piyasa sürekli değişim içinde olan bir süreç olarak ifade edilirken aynı zamanda bu süreç 

planlanmayan, beklenmeyen değişimleri de içermektedir. Bu açıdan bilgi tek elde toplanamaz ve 

merkezi otoritenin, tüm bireylerin sahip olduğu bilgiyi bilmesi de olanaksızdır. Bilişim 

teknolojilerindeki ilerlemeler piyasanın sağladığı etkinliği sağlayamaz. Bu bağlamda piyasa, bireylerin 

diğer bireylerin faaliyetlerine bakarak kendi faaliyetlerini düzenlemesi ilkesine dayanır. Bireylerin 

piyasaya tepkisi, haber alma ve ileriyi görme üzerine kuruludur. Piyasa ve rekabet, bilgi kalıbındaki 

sürekli değişimleri yansıtırken, beklentilerin sürekli olarak değişmesi anlamına da gelmektedir (Şahin, 

vd., 2012, 259). 

3. SERMAYE TABANLI MAKROEKONOMİ VE HAYEKYEN ÜÇGEN 

Sermaye tabanlı makro iktisadının birinci  bileşeni ödünç verilebilir fon piyasası ve bu açıdan 

bakıldığında da Wicksel in piyasa faiz oranı ve doğal faiz oranı arasında yaptığı ayrımı inceler, ikinci 

bileşeni olarak üretim olanakları eğrisinin sermaye tabanlı makro iktisada uyumlu hale getirilmesi ile 

bu grafiğin eksenlerinde dikey eksende tüketim yatay eksende yatırım gösterilerek aralarındaki değiş 

tokuşu inceler üçüncü bileşeni olan, Hayekyen üçgeni birinci ve ikinci bileşen çerçevesinde 

değerlendirilmiştir (Bocutoğlu vd., 2015 s: 287-288). 
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Avusturya İktisat Okulu çerçevesinde ortaya atılan sermaye yapısına ilişkin teori en çok hayek 

ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan analizlerde anahtar değişken olarak sermayenin heterojenliği ile zaman 

eş anlı olarak kullanılmıştır. Bunun nedeni ise farklılaşan tüketim taleplerini karşılayabilmek için yeni 

yatırımlara ihtiyaç duyulması, bu noktada da sermaye hacmindeki genişlemenin reel sektör ile 

uyuşmazlık meydana getirmesidir. Avusturya İktisat Okulu yaklaşımı çervesinde ortaya atılan sermaye 

kuramı sermayenin sabit olmadığı zaman içinde değişkenlik gösterdiği sermayenin, marjinal 

verimliliği çerçevesinde de heterojen bir yapıya sahip olması nedeni ile diğer teori ve yaklaşımlardan 

farklıdır (Garrison’dan aktaran Çev. Kablamacı, 2017, S:424-425). 

Şekil 1 de: yatay eksen de üretimin aşamaları ve zamanı dikey eksende ise tüketim malları 

gösterilmektedir. Hipotenüs ise Faiz oranının etkisini bir diğer ifade ile eğimi vermektedir. 

Şekil 1: Hayek Üçgeni                                                                            

 

Kaynak:https://www.researchgate.net/figure/Hayekian-triangle_fig1_268884846, çevirimiçi, 18.04.2018 

 Şekil 2 de görüldüğü gibi, grafik beş ana parçaya bölündüğünde sırasıyla hammaddeyi 

hammeden ayrıştırmayı imalatı dağıtımı toptansatışı ve son olarak tüketiciye ulaşan parekendeyi ifade 

eder. Hayek Üçgeni olarak ifade edilen şekildeki her bir üretim aşaması ekonomiye kazandırılan bir 

katma değeride vurgular. Rasyonel bir yaklaşım çerçevesinde sermaye yapısının genişletilmesi 

gelecekte tüketim mallarının değerini de arttıracaktır. Gelişmiş ülkeler daha bol sermayeye sahip 

oldukları için fakir ülkelere göre daha büyük bir üretim seviyesine de ulaşabileceklerdir. Hipotenüs 

eğim olarak düştüğünde faiz oranlarındaki bir azalmayı ifade ederek daha farklı üretim ve tüketim 

seviyelerii ortaya koyabilecektir. 
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Şekil 2: Hayek Üçgeni Üretim Süreci Aşamaları 

 

Kaynak: http://www.alhambrapartners.com/2012/09/13/distorted-hayekian-triangle-reality/ 

Hayekyen analiz çerçevesinde üretim süreci ve tüketimin oluşturduğu üçgenin hipotenüsü faize 

bağlı değişmektedir. Faizlerdeki değişim üretim ve tüketim üzerinde değişme meydana getirerek, 

hipotenüsün eğimini şekil 3’deki gibi değiştirmektedir.  

Şekil 3: Hayek Üçgeni’nde Eğim Değişmeleri 

 

Kaynak: https://www.auburn.edu/~garriro/b3beyond.htm, çevirimiçi, 18.04.2018. 

Şekil 3’te Hayek Üçgen’inin eğiminde bir değişiklik görülmektedir. Yeni yatırımlar için ödünç 

verilebilir fon hacminin artması beraberinde tasarrufları arttırarak tüketim kalıbının yeniden 

yapılandırılmasına neden olacaktır. Bu durum şekil 3’te görüldüğü gibi Hayek Üçgen’inin eğimini 

değiştirerek hipotenüsü daha yatay hale getirecektir. Aynı zamanda üretim sürecini ve aşamalarını 

gösteren yatay eksende de bir genişlemeye neden olacaktır. Bu durum sermaye miktarındaki artışın 

yatırımları arttırıcı etkisi olarak görülmektedir. Buna sermaye yapısının düzleştirici veya derinleştirici 

etkisi adı verilir.  

  

http://www.alhambrapartners.com/2012/09/13/distorted-hayekian-triangle-reality/
https://www.auburn.edu/~garriro/b3beyond.htm
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Şekil 4: Tasarruflardaki artışın Hayek Üçgenine Etkisi 

 

Kaynak: http://www.politics.ie/forum/current-affairs/205628-promissory-note-deal-emerging-

emergency-legislation-dail-evening-time-focus-deficit-now-deal-good-enough-454.html 

Şekil 4’ te 1. aşamada tasarrufların artması ile birlikte tasarruf arz eğrisi sağa kayar ve 2. 

aşamada artan tasarruflar ile birlikte azalan faiz oranları sermayenin piyasa fiyatını etkiler. 3. Aşamada 

tasarruflardaki artış tüketimde bir azalma meydana getirir ve üretim imkanları eğrsi üzerinde a 

noktasından b noktasına bir geçiş olmasına neden olur. 4. Aşamada tüketim C’ den C' konumuna düşer 

ve Hayek Üçgeni’nde üçgenin dik kenarında bir azalmaya neden olur yani tüketilebilir çıktı azalmıştır. 

5. Aşamada azalan tüketim ve artan tasarrufların etkisi ile sermayenin zamanlar arası yapısında bir 

artış meydana gelir ve Hayek Üçgeni’nin yatay ayağında görüldüğü üzere T’den T' konumuna uzayan 

yatay kenar sermayenin daha uzak üretim bölgelerine yönlendirilirmesini sağlar. 6. Aşamada 2. 

Aşamadaki düşen faiz oranının etkisi ile Hayek Üçgeni’ nin hipotenüsünün eğimi azalmakta ve bunun 

sonucu olarak üretimde ve ilgili endüstrilerde büyüme gerçekleşmektedir.  

Ancak, faiz oranlarındaki düşüşün ortaya koyduğu bir diğer sonuç ise halkı tasarruf eğiliminden 

uzaklaştırmasıdır. Bu durumda başlangıçta büyüyen üretim süreci iç tasarruflar ile desteklenmediği 

için dışarıdan sermaye talebini arttıracaktır. Bu çerçevede yeni yatırımlar için ihtiyaç duyulan sermaye 

“katalitik sermaye” çerçevesinde dış kaynaklı hibe ve fonlardan karşılanmaya çalışılacaktır.  Bu durum 

ise tüketimi daha da arttırıp, önce “üretimde patlamaya” sonrasında ise iç tasarruflardaki şiddetli 

azalma ile mevcut yatırımların dahi tamamlanmayacağı bir süreci ortaya çıkartarak “ekonomide 

çöküş”e neden olacaktır.  

Şekil 5’ ün üst kısmında hipotenüsün eğiminin azalması bir diğer ifade ile faiz oranlarındaki 

düşüş nedeni ile artan yatırımlar ve beraberinde ekonomideki aşırı büyümeye bağlı patlama dönemi 

devamında ise aşırı tüketimin yol açtığı tasarruf kaybı nedeni ile yatırımlardaki azalmaya bağlı çöküş 

dönemi gösterilmiştir. 

http://www.politics.ie/forum/current-affairs/205628-promissory-note-deal-emerging-emergency-legislation-dail-evening-time-focus-deficit-now-deal-good-enough-454.html
http://www.politics.ie/forum/current-affairs/205628-promissory-note-deal-emerging-emergency-legislation-dail-evening-time-focus-deficit-now-deal-good-enough-454.html
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Şekil 5: Hayek Üçgenine Göre Patlama ve Çöküş 

 

Kaynak:https://chrispacia.wordpress.com/2013/10/28/confirmation-bias-and-austrian-business-cycle-theory/, 

çevirimiçi:29.04.2018. 

4. AVUSTURYA İKTİSAT OKULUNUN FİNANSAL KRİZLERE BAKIŞ AÇISI   

ABD, Avrupa ve pek çok ülkede, mevcut parasal kurum ve mekanizmalar özgür bir toplum için 

ideal parasal düzenlemeler değildir. (Leonidas, 2011, s:54). Bununla birlikte, söz konusu parasal 

kurum ve kuruluşlar ülke ekonomilerinde büyük bir öneme sahiptirler. Bundan dolayı her ne kadar 

eleştirilseler dahi başta merkez bankası olmak üzere, ödünçverilebilir fonları elinde tutan bankaların 

tamamen sistem dışına itilebilmesi de günümüz ekonomik koşullarında mümkün değildir (Leonidas, 

2011, s: 54). Farklı ulusal finansal sistemler, ekonominin ana dayanak noktası ve omurgasını 

oluştururlar. Finansal sistem aynı zamanda üretim seviyesi ve buna bağlı olarak işgücünü de etkileyen 

önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu nedenle mevcut parasal kurum ve kuruluşlar varolduğu sürece 

bankalar için daha fazla likidite sağlamayan merkez bankası kararları, ekonomik ajanları zora sokacak 

niteliktedir. Özellikle nakit taleplerindeki artış para arzı değiştirilmediği takdirde ekonomide sorunlar 

meydana getirebilecektir. Merkez bankasının likidite konusunda aldığı her bir karar ekonomide kimi 

zaman yanlış yönlendirmelere de sebep olabilecektir.  Krizin ciddiyetine bağlı olarak, piyasadaki 

fiyatların düşüşüne rağmen ekonomik ajanların refahlarında bir azalma ortaya çıkacaktır. Bunun 

nedeni ise işletmelerin kriz nedeniyle batması veya işletmelerinden büyük oranda işçi çıkartmalarıdır. 

Doğal olarak fiyat düşüşüne rağmen talebin ortaya çıkmaması ve refah kaybı işsizliğin de artması ile 

açıklanabilir. 

Avusturya İktisat Okulu, ekonomideki özellikle üretimden kayaklanan sorunların sadece kredi 

genişlemesi yolu ile çözülemeyeceğini Avusturya İş Çevrimleri Teorisi ile ortaya koymaktadır. Bu 

teori bir matbaa gibi sermaye meydana getirmenin mümkün olamayacağı konusunu öne sürmektedir. 

Çünkü bu teori çerçevesinde para nötr değildir ve aynı zamanda finansal akımlar reel ekonomideki 

işlemlerin basit bir aynasıdır. Bu nedenle mevcut düzenlemelerin sorunu tamamen ortadan 

kaldırmadığı gibi ağırlaşmasına da neden olmadığı gözükmektedir.  (Ragnar Haukur Ragnarsson, 

2011, s: 14).  

Sonuç olarak sadece para ve sermaye ile mevcut sorunları çözebilmek yeterli bir etkiye sahip değildir. 
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Ancak, Avusturya İş Döngüsü Teorisi'nin aprioristic varsayımları kabul edildiğinde bu paranın 

tarafsız olmaması ve sonuçta finansal akışların reel ekonomideki işlemleri yansıtması o zaman zorunlu 

olarak bir baskı makinesinden sermaye yaratmanın mümkün olmadığı izlenmektedir. Bu nedenle, 

mümkün olan en iyi eylem tarzının, sorunu çözmeyen, ancak onu ağırlaştırmayan bir şey olması, 

mevcut düzenlemenin kesin bir kusuru ve en güçlü bir iddianamesi olarak anlaşılmalıdır (Leonidas, 

2011, s: 25). 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Özellikle Hayek Üçgeni olarak bilinen analiz incelendiğinde, gerçek nitelikte iç tasarruflar 

arttırılmadığında meydana getirilen yatırımların sürdürülemeyeceği ve bu durumun atıl yatırımlara yol 

açarak ekonomik çöküşü hızlandıracağını belirtmektedir. Buradaki temel problem, bir bütün olarak 

ekonomide geliri arttırmaksızın faiz oranlarındaki suni düşüşler yolu ile veya seküritizasyon (yeniden 

menkul kıymetleştirme) işlemleri yolu ile suni finansal bolluk her ne kadar başlangıçta ekonomik 

büyüme başta olmak üzere diğer makro ekonomik göstergeleri makyajlayarak olduğundan farklı bir 

ekonomik profil ortaya koysada suni tasarruflar ile meydana getirilen suni refah dönemi yeni 

yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansmanı karşılayamayacağı için Hayek inde belirttiği ekonomik 

patlama ve çöküş trendi ile sonuçlanabilecektir. 

 Tüm bunlardan alınan dersler sonucunda Mises şunu ifade etmektedir; 

 “Deflasyon ve kredi daralması, kredi genişlemesi ve enflasyona nazaran ekonomik 

faaliyetlerin düzgün seyrini daha az bozan unsurlardır”.  
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ÖZET 

1980’li yıllarla beraber dünyada etkisini arttıran küreselleşme eğilimi, Doğu Bloku'nun 

yıkılmasının ardından 2000’li yılarla beraber küresel bir fırtınaya dönüşmüş, bu fırtına özellikle 

gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler için başta cari açık problemi olmak üzere ve bu 

probleme bağlı para, döviz ve bankacılık krizlerine yol açmıştır. Söz konusu her bir kriz gelir dağılımı 

üzerinde aşındırıcı ve bozucu bir takım etkiler meydana getirerek düşük gelir ve dezavantajlı grupların 

yaşam kalitesini ve toplumda varlık düzeyini de olumsuz etkilemiştir.  

Ortaya çıkan olumsuz tablo, “Sosyal Dışlanma” olarak tanımlanan kavramın da daha çok 

incelenmesine yol açmıştır. Kısaca sosyal dışlanma; özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı grupların 

yoksulluklarının da etkisi ile toplumun dışına itilmelerine, eşit eğitim ve öğrenme fırsatlarından 

yararlanamamalarına, kenar mahallelerde yaşama imkanları nedeni ile kamusal hizmetlerden yeteri 

düzeyde faydalanamamalarının ortaya çıkarttığı acı bir tablo olarak yorumlanabilir.  Bu nedenle sosyal 

dışlanma bir kısır döngü haline gelmekte, düşük gelir sahibi kesim yukarıda ifade edilen nedenlerle 

düşük eğitim ve düşük iş fırsatlarına sahip olmakta, düşük eğitim ve iş fırsatları ise düşük gelire neden 

olmaktadır. 

Sosyal dışlanmayı ortaya çıkaran unsurlar, ekonomik dışlanma, sosyal ilişkilerin zayıflaması ve 

sosyal destek yoksunluğu ile kurumsal dışlanma/kurumsal destek yoksunluğu şeklinde ele 

alınmaktadır. Sosyal dışlanmaya neden olan faktörler birbirine bağlı ve karşılıklı etkileşim içinde olan 

olgulardır. Bunlar, işgücü piyasasında değişim, sosyal korumanın gerilemesi, gelir dağılımında 

adaletsizlik ve yoksulluk ile artan eşitsizliktir. Bugün, işsizlik ve yoksulluk sosyal dışlanma olgusunun 

açıklanmasında anahtar hale gelmiştir. Bireylerin ve ailelerin maruz kaldığı sosyal dışlanmanın 

olumsuz sonuçları, toplumun geneline yayılarak, sağlıksız, huzursuz, gelecekten umutsuz bireylerin 

ortaya çıkmasına neden olacaktır.  
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Günümüzde özellikle sosyal dışlanmanın toplum üzerinde olumsuz etkileri ve toplumsal 

kalkınma öncelikleri nedeni ile Sosyal İçerme Politikaları geliştirilmeye başlanmıştır. Sosyal içerme 

politikaları özellikle insan hakları ve fırsat eşitliği açısından bireylerin toplumsal kimliğine odaklanan, 

bu kimliğin hukuki anlamda tam olarak tanınması ve tüm kanuni haklarından tam olarak 

faydalanmasını ifade eder.  Böylece birey eğitim, kültür, istihdam, sosyal alana ilişkin tüm 

aktivitelerden faydalanarak, toplumsal sisteme tam entegre olmalarını saplamaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında “Sosyal İçerme Politikaları” etkin yurttaşlık hedefine uygun olarak yoksul ve dezavantajlı 

guruplara yönelik, bu grubu içselleştirme amacı güden bir dizi faaliyet konularını da politika hedefi 

haline koymaktadır.  

Ülkemizde de Sosyal İçerme Politikaları’na ağırlık verilmektedir. Bu kapsamda yeni adı ile Aile 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli projeler üretmektedir. Söz konusu projelerde ulaşılması 

hedeflenen amaçlanan biri de Türkiye’nin gelecek yıllarda karşılaşacağı sosyo ekonomik ve 

demografik nüfus yapısını analiz ederek, belirlenen alanlarda 2016-2040 döneminde özellikle 

yoksulluk, gelir dağılımı, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkileri kapsayacak bir biçimde yeni sosyal 

politikalar geliştirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Sosyal Dışlanma, Sosyal İçerme. 

SOCIAL INCLUSION POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION POLICIES 

IMPLEMENTED TO REDUCE THE RISK: IN TURKEY 

ABSTRACT 

The globalization tendency that increased the influence in the world together with the 1980s 

turned into a Global storm with the year 2000 after the destruction of the East Blog. This storm is a 

problem especially for the developing countries and the less developed countries, led to banking 

crises. Each crisis caused a number of effects on the income distribution and caused a negative impact 

on the quality of life of the low income and discretionary groups and the level of existence in the 

society. The resulting negative picture has led to a further examination of the concept of "social 

exclusion". Briefly, social exclusion; can be interpreted as a painful picture that especially low income 

and disadvantaged groups can not benefit from the opportunity of equal education and learning by 

being pushed out of the society by the effect of their poverty and by their inability to benefit from the 

public services with the reason of living in the suburbs. 

For this reason, social exclusion is becoming a vicious circle, while low income earners have 

low education and low job opportunities due to the reasons mentioned above, while low education and 

employment opportunities cause low income. 



926 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

The factors that lead to social exclusion are economic exclusion, weakening of social relations 

and lack of social support and lack of institutional exclusion / institutional support. Factors that cause 

social exclusion are interrelated and interacting phenomena. These are the shift in labor market, the 

decline of social protection, inequality in income distribution and increasing inequality with poverty. 

Today, unemployment and poverty have become key in explaining what social exclusion is. The 

negative consequences of social exclusion, which individuals and their families are exposed to, will 

spread throughout the society, leading to the emergence of unhealthy, restless, and hopeless 

individuals in the future. 

Today, social inclusion policies have started to be developed due to the negative effects of 

social exclusion on society and social development priorities. Social inclusion policies, in particular in 

terms of human rights and equality of opportunity, focus on the social identity of the individual and 

express full legal recognition of this identity and full enjoyment of all statutory rights. Thus, the 

individual is making full use of all activities related to education, culture, employment, social area and 

to be fully integrated into the social system. In this respect, the "Social Inclusion Policies", in line with 

the effective citizenship goal, make a number of activities from the intention to internalize this group 

towards the poor and disadvantaged groups a policy objective. 

Social Inclusion Policies are given importance in our country, in this context, the Ministry of 

Family Labor and Social Services produces various projects. The project in question in reaching the 

targeted intended one in the area determined by analysis of the socio-economic and demographic 

population structure will meet in Turkey next year 2016-2040 period, especially poverty, income 

distribution, will cover the relationship between education and employment and to develop new social 

policies in a way. 

Keywords: Poverty, SocialExclusion, Social,Inclusion. 

 

GİRİŞ 

Dünyada yaşanan küreselleşme eğilimleri, gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde 

ekonomik anlamda olumsuz etkiler ortaya çıkarmıştır. Üretim şekillerinin,tüketim algısının 

değişmesi,esnek istihdam biçimleri, devletlerin sosyal politikalara yönelik uygulamalarında kısıntıya 

gitmesi ekonomik kırılganlıkla birlikte sosyal kırılganlığa da neden olmuştur. İşsizlik eğitimsizliğe, 

eğitimsizlik düşük gelirli işe, bu durum ise kişiyi yoksulluğa doğru iten bir süreç başlatmakta ve 

zamanla oluşan yoksulluk halleri dışlanmışlığa yol açmaktadır. 

Günden güne derinleşen yoksulluk sosyal dışlanmışların da büyük kitlelere ulaşmasına neden 

olmaktadır. Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun  ülkelerin,sosyal dışlanma riskini azaltacak 

politikalara yönelmeleri kaçınılmazdır. Bu bağlamda kişiyi toplumun içinde tutacak, başta eğitim ve 
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sağlık olmak üzere temel haklara ulaşmasını sağlayacak, toplumla bütünleştirici bir dizi politik 

faaliyetler hedef olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Bu çalışmada, yoksulluk, sosyal dışlanma ve içerme kavramlarına dikkat çekilerek, sosyal 

dışlanma riskini azaltmada Türkiye'de uygulanan Sosyal İçerme Politikaları ele alınmıştır. 

1. YOKSULLUK KAVRAMI 

Hem ekonomik hem de ekonomik olmayan ihtiyaçları bünyesinde barındıran bir olgu olan 

yoksulluk, ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye farklılık göstermekte ve farklı şekillerde 

hissedilmektedir. Bu durum yoksulluk kavramını daha karmaşık hale getirmekte ve birden çok 

tanımının oluşmasına neden olmaktadır.  

Pete Alcock (Alcock, 1993, s.3) 'e göre yoksulluk politik bir kavram olup bilimsel bir tanımı 

yoktur. O'Boyle (1999) yoksulluk olgusuna, insanın fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaması sorunu 

olarak bakmaktadır. Ona göre yoksulluk, hem kişinin kendisinin hem de ailelerinin yaşamlarını 

sürdürmek ve desteklemek için gerekli olan mal ve hizmetleri satın alacak gelirden yoksun olmaları 

durumudur. Dumanlı (Dumanlı, 1995, s.1) yoksulluğu "beşeri varlıkların ekonomik, fiziki ve sosyal 

değerlere sahip kaynaklarla arzu edilen biçimde donatılmamış olmasıdır" şeklinde tanımlamaktadır. 

Townsend (Townsend, 1979, s.31) ise yoksulluğu öznel değil nesnel olarak ele almış ve ait olunan 

toplumda bireylerin, ailelerin ve grupların alışılmış olan ya da en azından yaygın olarak onaylanmış 

olan yaşam koşullarına ve imkanlarına sahip olmak için gerekli kaynaklardan yoksun olması olarak 

ifade etmiştir. Ringen yoksulluğu "asgari bir değer olarak kabul edilenin altında olan bir tüketim 

standardı" olarak tanımlar (Akt. Spicker, Leguizamon & Gordon, 2006, s.233). Birleşmiş Milletler 

(UN,1995, s.57) ise yoksulluğu sadece gelirle değil hizmetlere erişim eksikliği ile de açıklamıştır. 

Buna göre yoksulluk gıda, güvenli içme suyu, sağlık tesisleri, barınma, eğitim ve bilgi dahil olmak 

üzere temel insan gereksinmelerinden ciddi şekilde yoksun olunması durumudur. Dünya Bankası 

(Word Bank, 1990, s.26) yoksulluğu asgari bir yaşam standardı elde edememek olarak 

tanımlamaktadır. 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere yoksulluk, gelir gibi ekonomik koşullara bağlı olmakla 

kalmayıp kişinin hayatı boyunca karşılaşabileceği sosyal koşullara da bağlı olmaktadır. Beslenme, 

giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçların yanı sıra  gezme, eğlenme, kültürünü arttırma, toplumda yer 

edinebilme, eğitimli olma, iyi semtlerde yaşama, eşit fırsatlara ulaşabilme gibi ihtiyaçlar da 

yoksulluğu belirlemektedir. Kişinin hayatı boyunca karşılaşabileceği hastalık, sakatlık, ölüm, doğal 

afet gibi riskler de yoksulluğun şiddetini arttıran unsurlardır. 

Yoksulluğun derinleşmesine yol açan önemli faktörlerden biri de küreselleşme sürecidir. 

Küreselleşme, özellikle1990'lı yıllarda, ekonomide istihdam yapısını ve devletin sosyal politikalarını 
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değiştirerek işsizlik, sosyal güvensizlik, geleceğe dair iş ve gelir elde etme beklentilerine dair 

umutsuzluk yaratmıştır. 

Küresel çok uluslu şirketlerin ucuz işgücünü ön planda tutmaları işsizliğin artmasına neden 

olmuştur (Altay, 2007, s.350). İşsizliğin artmasına neden olan bir diğer unsur da esnek istihdam 

uygulamalarıdır. Geçici işçiler, taşeronlaşma, sendikasız ve sigortasız çalışma, kısmi süreli çalışma, 

uzaktan çalışma gibi çalışma şekilleri ortaya çıkmıştır. Bunu yanı sıra artan rekabetle birlikte  reel 

ücretleri ve işgücü maliyetlerini düşüren uygulamalar da arttırılmıştır (Sapancalı, 2001a, s.125). 

Ayrıca sosyal güvenlik hakları, asgari ücret gibi devletin uyguladığı sosyal politikalarda da esnek bir 

yaklaşım izlenmesi, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, sosyal harcamaların 

kısılması (Sapancalı, 2001a, s.124) yoksulluk probleminin daha da derinleşmesine yol açmıştır. 

Özetle sosyal devlet anlayışının giderek gerilemesi, esnek istihdam biçimlerinin ve uzun süreli 

işsizliğin ortaya çıkması, kişilerin güvenlik ihtiyacının artması yoksulluğu derinleştirirken kişileri de 

sosyal dışlanmaya maruz bırakmaktadır. 

2. SOSYAL DIŞLANMA KAVRAMI 

Sosyal dışlanma kavramını ilk olarak Fransa Sosyal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Rene 

LENOİR "Les Exclus: un Francais sur Dix" isimli kitabında kullanmış ve sosyal bir sorun olarak ifade 

etmiştir. Lenoir'e göre sosyal olarak dışlananlar sadece yoksullar olmayıp, bunun dışında zihinsel ve 

bedensel engelliler, yaşlı ve sakatlar, intihar eğilimliler, başı boş ve istismar edilen çocuklar, tek 

ebeveynli aileler, madde bağımlıları, suçlular, marjinal kişiler ve asosyal kişilerdir (Schwartzman, 

2004, s.9). Belirtilen bu gruplara işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik unsurları da eklendiğinde, günümüzde 

oldukça geniş bir kitlenin sosyal dışlanmışlık ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. İşsizlik, 

yoksulluk, eşitsizlik sorunları, bu sorunların hissediliş düzeyi, baş etme şekilleri, uygulanan sosyal 

politikalar  her ülkede ve her toplumda farklı biçimlerde olmaktadır (Çakır, 202, s.84).  

Bu durum sosyal dışlanmışlık kavramının tek bir tanımının bulunmamamsına neden olmaktadır. 

Sapancalı'ya göre sosyal dışlanma, "belirli bireylerin veya grupların mekansal olmasa da toplumsal 

ilişkiler ve katılım anlamında, tamamen veya kısmen içinde yaşadıkları toplumun dışına itilmeleri, 

toplumun sunduğu fırsatlara ulaşamama ve yararlanamamaları" durumu olarak tanımlanmaktadır 

(Sapancalı, 2008b). Brady'ye göre sosyal dışlanma eksik vatandaşlık anlamına gelmektedir. 

Toplumdaki tipik vatandaşların statüsüne, faydalarına ve deneyimlerine eşit olmayan erişim demektir 

(Brady, 2003, s.724). Özetle sosyal dışlanma "insanları toplumsal yaşamdan uzaklaştıracak düzeyde 

maddi ve manevi yoksunluk içinde bırakan, haklarını ve yaşamlarını koruyacak, onları destekleyecek 

her türlü kurumdan ve sosyal destekten yoksun oldukları ölçüde katlanarak büyüyen bir süreç" olarak 

tanımlanabilir (Çakır, 2002, s.85). 
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Sosyal dışlanma, sosyal hayata katılım konusunda, toplum kesimleri arasındaki farklılaşma ve 

eşitsizliğe dikkat çekmektedir. Sosyal dışlanma bazı bireylerin yoksul olmaları, temel beceri ve yaşam 

boyu öğrenme fırsatlarının eksik olması gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz kalmalarının, toplum dışına 

itilmelerinin bir sonucu olarak oluşmaktadır (Gündüz, 2007, s.3). Sosyal,kişisel,kurumsal faktörler ve 

piyasa faktörleri sosyal dışlanmaya neden olarak, bireyi sosyal ilişkiden, iş, gelir, temel eğitim ve 

mesleki eğitim fırsatlarından uzaklaştırmaktadır. Yoksulluk ise sosyal dışlanmanın hem sebebi hem de 

sonucunu oluşturmaktadır. Yeterli ve düzenli gelir getiren bir işi olmayan kişi yoksulluk riski ile 

karşılaşabilirken, yoksul olduğu için yeterli temel ve mesleki eğitim alamadığından düzenli bir işte 

istihdam edilme ihtimali de zayıf olacaktır (Gündüz, 2007, s.14-18).  

Günümüzde işsizlik ve yoksulluk sosyal dışlanma kavramının açıklanmasında anahtar hale gelse 

de sosyal dışlanmayı tetikleyen kurumsal dışlanma, sosyal ve kurumsal destek yoksunluğu, sosyal 

ilişkilerin zayıflaması ve ayrımcılığa maruz kalma, şiddet gibi başka unsurlar da bulunmaktadır. 

Sebebi ne olursa olsun sosyal dışlananların temel haklara ulaşması sağlanarak toplumla 

bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için Sosyal İçerme Politikalarının geliştirilmesi ve 

uygulanması önemlidir. 

3. SOSYAL İÇERME KAVRAMI 

1990'lı yıllardan itibaren Avrupa Birliği'nin yoksullukla mücadele programlarında, sosyal 

dışlanma konusu temel kavram olarak ele alınmıştır (Buğra, 2005, s.10). Amsterdam Antlaşması'nın 

(1997) 136. ve 137. Maddelerinde sosyal dışlanma ile mücadele konusuna yer verilmiş, Lizbon 

Zirvesi'nde (Mart 2000) Avrupa Konseyi'nde belirlenen stratejik hedefler, sosyal içerme kavramının 

temelini oluşturmuştur (Erdoğdu, 2004). Nice Konseyi'nde (Aralık 2000) yoksulluk ve sosyal 

dışlanma alanında  belirlenen dört ortak hedef  üye devletlerin sosyal içerme stratejilerini 

oluşturmuştur. Söz konusu hedefler istihdama katılım ile herkesin kaynaklara, haklara, mallara ve 

hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, sosyal dışlanma riskinin önlenmesi, en korumasız gruplara 

yardım edilmesi ve ilgili tüm tarafların seferber edilmesi şeklinde belirlenmiştir (European Council - 

Nice 1, 7-10 December 2000 ve European Council - Nice 2, 7-10 December 2000 ). 

Sosyal içerme, sosyal dışlanmanın karşıtı olarak dezavantajlı grupları sosyal hayata dahil eden, 

toplumla bütünleştiren ve kaynaştıran bir kavramdır (Genç ve Güldane, 2013, s.369). 

Diğer bir tanıma göre "sosyal içerme, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin 

ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımları ve yaşadıkları toplumda normal olarak kabul 

edilen hayat ve refah standartlarına kavuşmaları için gerekli olan fırsatları kazanmalarını sağlayan bir 

süreçtir. Sosyal içerme, hem gelir düzeyleri toplum ortalamasının çok altında olduğu için hem de etnik 

ve dini kökenleri, toplumsal cinsiyetleri, eğitim durumları, fiziksel veya zihinsel engelleri dolayısıyla 
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topluma eşit yurttaşlar olarak katılmakta zorluk çeken insanların durumunu kurumsal düzenlemeler 

yoluyla çözmeye yönelik bir amaç taşımaktadır" (Gündüz, 2007,s.11-12). 

4. TÜRKİYE'DE UYGULANAN SOSYAL İÇERME POLİTİKALARI 

AB-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Sosyal Dışlanmayla Mücadele çerçevesinde Türkiye aday 

ülkeler için uygulanan programa dahil olmuştur. Türkiye aday ülkelerce hazırlanması öngörülen Ortak 

İçerme Belgesi (JIM- Joint Inclusion Memorandum) çalışmalarına  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı önderliğinde 3 Aralık 2004 tarihindeki 

Başlangıç Toplantısı ile başlamıştır (Agenda Item: Social Inclusion, s. 20). 

JIM Belgesi'nin amacı Nice'de belirlenen hedeflere paralel olarak yoksulluk ve sosyal 

dışlanmanın mevcut boyutunun tespiti, ülkenin temel problemlerinin tanımlanması, sosyal içermenin 

önündeki engellerin değerlendirilmesi, bu unsurlara dayanarak yoksulluk ve sosyal dışlanma ile  

mücadele stratejisinin geliştirilmesidir. (Agenda Item: Social Inclusion, s. 20-22). 

Bu doğrultuda Türkiye çalışmalarına başlamış ve sosyal içermeye yönelik politikalara, ilk kez 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'nın hazırladığı 2007-2009 Orta Vadeli Program'da  yer verilmiş, 

yoksulluk ve sosyal dışlanma riski taşıyan kişi ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif 

katılımlarının arttırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin 

sağlanması amaçlanmıştır (DPT, 2007-2009 Orta Vadeli Program, s.11). 

2008 yılında Sosyal İçerme Politikası'yla ilgili olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu yürürlüğe girmiş ve 18 yaş altı kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. 

2011 yılında sosyal koruma, sosyal yardım, kadınlar, çocuklar, engelliler ve aile konularından sorumlu 

kurumlar birleştirilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Evde bakım hizmetlerinin 

iyileştirilmesini öngören 2011-2013 dönemi Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem planı kabul 

edilmiştir. Ocak 2012 tarihinden itibaren Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Sistemi uygulanmaya 

başlamıştır. 2008-2013 yılını kapsayan Toplumsal Cinsiyet eşitliği Eylem Planı kabul edilmiştir. 2014 

yılında engellilik temelinde ayrımcılık yapmama ilkesi, Milli Eğitim Temel Kanunu ile İş Kanunu'na 

konulmuştur. Türk Ceza Kanunu  122. Maddesinde yapılan bir düzenleme ile işe alımda ayrımcı ve 

nefret kaynaklı uygulamalara ceza getirilmiştir (Kayagil, 2015, s.46-48). 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda “Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi” 

ekseninin Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele bölümünde, 

yoksulluk kültürünün oluşmasını önleyici hizmetler, kayıtdışı çalışanların düzgün işlerde çalışması 

için gerekli  tedbirlerin alınacağı, kadının mesleki eğitim imkanının geliştirilmesi, kadına yönelik 

şiddetin önlenmesi için toplum bilincinin arttırılması, özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata 

katılımlarının artırılmasına yönelik sosyal ve fiziki cevre şartlarının iyileştirilmesi hedefleri yer 

almaktadır (DPT, 9. Kalkınma Planı, s. 96-97). 
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal İçerme çalışmaları doğrultusunda çeşitli 

projeler üretmektedir. Söz konusu projelerde ulaşılması hedeflenen amaçlardan biri de Türkiye’nin 

gelecek yıllarda karşılaşacağı sosyo ekonomik ve demografik nüfus yapısını analiz ederek, belirlenen 

alanlarda 2016-2040 döneminde özellikle yoksulluk, gelir dağılımı, eğitim ve istihdam arasındaki 

ilişkileri kapsayacak bir biçimde yeni sosyal politikalar geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 

Bakanlığın AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca yürüttüğü “Sosyal İçerme Politikaları Alanında 

Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” söz konusudur. Projenin amacı, istihdam, eğitim ve 

sosyal içerme politikaları arasındaki bağı güçlendirerek dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına 

entegrasyonlarını artırmak amacıyla, Bakanlığın, paydaşlarının ve sosyal politika ve ayrımcılıkla 

mücadele alanında çalışan mekanizmaların politika yapma, uygulama ve izleme kapasitesini 

geliştirmektir. Yine Bakanlığın AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca yürüttüğü “Sosyal Politika 

Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Politika Yapma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme 

Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” söz konusudur. Projenin amacı, Bakanlığın faaliyetlerini 

yürütürken politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliğini 

artırmak, STK’ların sosyal politika alanında politika yapma, uygulama ve izleme kapasitesini artırmak 

için kurumsal kapasitelerini artırmaktır (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı). 

Ayrıca 2019-2021 Yeni Ekonomik Program'da sağlıklı, sürdürülebilir büyüme, daha adaletli 

paylaşım, nitelikli insan gücü ve güçlü topluma ulaşma ideali için, makro ekonomik hedeflerin 

destekleneceği, yeni proje ve programların hayata geçireceği belirtilmiştir. Bu bağlamda özellikle 

işgücü piyasasında, gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik hedef grup, 

sektör, bölge odaklı aktif işgücü programlarının uygulanması, istihdamın sağlanması hedeflenmiş ve 

buna uygun projelerin destekleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca Orta Vadeli Program bünyesinde, 

engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları da geliştirilecektir (Resmi Gazete, 

Yeni Ekonomik Program). 

5. SONUÇ 

Toplumun bütünlüğü ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi için sosyal dışlanma 

sorunu kanayan bir yaradır ve bu yaranın iyileştirilmesi gerekmektedir. Sosyal İçerme Politikalarının 

istikrarlı, güvenli, uyumlu, barışçıl, adaletli toplumların oluşturulmasında, sosyal uyumun 

geliştirilmesinde ve böylece kalkınma ve ilerlemenin sağlanmasında gerekli bir unsur olduğu açıktır. 

Bunun için tüm toplumun işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. 

Ekonomik büyüme tek başına sosyal gelişimi sağlamada yeterli olamamaktadır. Bu nedenle 

Sosyal içerme stratejilerinde, hedeflere ulaşmak açısından makro ekonomik politikalar, istihdam 

politikaları ve sosyal politikalardan oluşan bir politika üçgeni temel alınmalıdır.  

Sosyal dışlanmanın temel nedeninin, her şeyden önce gelir yoksunluğuna, işsizliğe, düşük 

ücretli ya da güvencesiz işte çalışmaya ve dolayısıyla eğitim ve sağlık gibi temel haklara ulaşımda 
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yetersizliğe ve dolayısıyla sosyal dışlanmanın kısır bir döngü şeklinde oluşmasına bağlanması konuyu 

istihdam boyutuna taşımaktadır.  O halde işsizlik yardımı gibi pasif istihdam programları günümüzde 

yeterli olmayacaktır. İşsizliğin giderilmesi hedeflenerek iş yaratmak gibi aktif istihdam programları 

uygulanması daha sağlıklı olacaktır.  İşsizliğin giderilmesi, ailelere verilecek olan iş ve gelir 

güvenceleri sayesinde, ekonomik boyut dışındaki sosyal ve psikolojik alanlarda oluşan sorunların da 

ortadan kaldırılmasına yardımcı olunabilecektir. 

Eğitime katılma, sağlık hizmeti alma, konut edinme, asgari gelir, kültür, eğlence, spor 

aktivitelerine katılma ve ulaşım hakkı topluma kazandırılmak istenen bireyler için önemli 

unsurlardandır.  

Bunun yanı sıra toplumsal önyargıları ortadan kaldıracak eğitimlerin de devlet ve STK'ları 

tarafından  ortaklaşa verilmesi oldukça önemlidir. Özellikle şiddet, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyetçi 

işbölümü ile mücadele edilerek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bilincine varılması toplumun gelişmesi 

için gereklilik arz etmektedir. 

Sözün özü devlet kurumlarıyla beraber STK'ları, sosyal gruplar, işverenler, işyerleri, eğitim 

yerleri, aileler, kişiler yani toplumu oluşturan her bir birim işbirliği içinde çalışarak sosyal dışlanma, 

eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele etmeli ve ülkenin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasına 

katkıda bulunmalıdır.   
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YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE BİR KAMU HASTANESİ 

ANESTEZİ POLİKLİNİĞİNİN İŞLEYİŞİNİN YENİDEN 

DÜZENLENMESİ 

Pınar Ayvat 211 

Ali Galip Ayvat 212 

ÖZET 

Bu çalışmada İzmir’de bir kamu hastanesinin anestezi polikliniğinin işleyişi Fayol’un yönetim 

süreci perspektifinde yönetimin fonksiyonları göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmıştır. Bu 

tasarım yapılırken önce kliniğin mevcut yönetim süreci incelenmiş, analiz edilmiş, uzman kişilerin 

görüş, gözlem ve önerilerinden faydalanılmıştır. Bütün görüşler toplanarak, birlikte değerlendirilmiş, 

yorumlanmış ve nitel bir çalışma ile tasarım nihai şeklini almıştır. Çalışma için seçilen kamu 

hastanesi, İzmir’in yatak kapasitesi en fazla olan sağlık kurumlarından birisidir. Hastanede tüm tıbbi 

branşlar bulunmakta ve anestezi branşını yakından ilgilendiren cerrahi girişimler yapılmaktadır. Tüm 

bu cerrahi girişimler öncesinde hastalar ameliyat kararını veren cerrahi ekipler tarafından anestezi 

polikliniğine yönlendirilmektedir. Poliklinikte hastalara hangi risk düzeyi ile anestezi 

uygulanabileceği, anestezi doktoru tarafından tespit edilmektedir.  

Çalışmanın amacı anestezi kliniğindeki hizmet kalitesini en üst düzeye taşıyarak hasta 

memnuniyetini arttırmak, gelen şikayetleri azaltmak ve doktorların hastalar için ayırdığı zamanın 

kalitesini arttırmaktır.  

Çalışmanın sonucunda anestezi polikliniğinin işleyişi yeniden düzenlenmiş, anestezi 

polikliniğindeki anestezi doktorlarının hastalara daha kaliteli zaman ayırabilmesi ve hastaların 

kendilerine önem verildiğini hissetmeleri sağlanmıştır. Yoğun iş temposunda çözüm arayışında olan 

klinisyenlere tıp bilimi dışında başka bir perspektif aracılığı ile yol gösterilmiştir. Benzer problemleri 

olan diğer poliklinikler de benzer çalışmalar yaparak hizmet kalitelerini arttırabileceklerdir. Böylece 

sağlık uygulayıcısı olan klinisyenlere ve hastane idaresine zamanla ortaya çıkacak diğer aksaklıklar 

için yönetim süreci yaklaşımını kullanarak bilimsel yollarla çözüm bulabilme yetisi öğretilmiştir. Tüm 

bu çabaların hasta memnuniyetine de pozitif katkısı olmuştur. Yapılan memnuniyet anketleri ile 

ölçülen hasta memnuniyet düzeylerinde artış saptanmıştır.  

                                                           
211 Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, pinar.ayvat@idu.edu.tr  
212

 Dr., Yaşar Üniversitesi, ali.ayvat@yasar.edu.tr  
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ABSTRACT 

In this study, a state hospital’s anesthesia policlinic’s management process was reorganized with 

Fayol’s management process perspective through functions of management. First, the existing 

management process of the policlinic  was examined, then some experts ideas, observations and 

advices were utilized while reorganizing the policlinic. All the ideas were gathered, utilized, 

interpreted and with a qualitative study, the reorganization was finalized. The hospital chosen for the 

study has one of the big impatient bed availability in İzmir. The hospital has all the medical branches; 

surgical procedures are applied widely that particularly is a concern for anesthesia policlinic. Before 

all these surgical procedures, the patients are directed to the anesthesia policlinic by the surgeons who 

decide on surgical operations. In the anesthesia policlinic, the anesthesiologists examine the patients 

and determine their risk level of anesthesia to be applied.  

The aim of the study was to increase the service quality of the clinic and therefore to increase 

the patient satisfaction, decrease the number of patient complaints and increase the quality of the time 

span that the doctors spend on patients.  

At the end of the study, the management process of the anesthesia policlinic was reorganized. 

The doctors were able to spend more quality time on patients’ examinations and the patients felt that 

they are valued. In addition, apart from the medical science, another perspective is shown to the 

managers of the polyclinic who were working under intense work pressure. By this means, the 

policlinic could be a role model for other policlinics. With the results of the study, the practitioners – 

particularly the management of the hospital – understood the importance of looking for scientific 

methods (apart from medical solutions) for further management problems.   All these efforts had a 

positive effect on patient satisfaction of the anesthesia policlinic. The results of the satisfactions 

surveys showed that patient satisfaction level increased. 

 

GİRİŞ 

1765 yılında James Watt’ın buhar makinesini bulması ve sonrasında buhar gücünün üretimde 

kullanılması ile sanayi devriminin temelleri atılmıştır. Buhar makinelerinin devreye girmesi ile birlikte 

üretim, tarım toplumlarının üretimine göre kıyaslanamayacak ölçüde artmıştır. Bu sayede kitlesel 

üretim daha az maliyetli ve daha kısa sürede gerçekleşebilmiştir (Akat ve diğerleri, 1994: 33). Üretim 

maliyetleri düşünce üretilen malları satın alabilecek insan sayısı da artmıştır.  Bu süreç sanayi 

toplumunu doğurmuştur.  

Sanayi devrimi sayesinde kitlesel üretim imkanlarının gelişmesi ve ayrıca ulaşım 

teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde büyük ölçekli üretim tesisleri kurulmaya başlanmış ve bu 

tesislerde daha önce olmadığı kadar fazla sayıda insan çalışmaya başlamıştır. Sanayi toplumunda 
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tesislerin büyük ölçekli olması, kullanılan teknolojilerin karmaşıklaşması, çalışan insan sayısının 

artması ile bu tesisleri yönetmek o zamana kadar bilinen yöntemlerle mümkün olmamaya başlamıştır 

(Alpugan ve diğerleri, 1987: 106-111). Tesislerin sürekliliğini sağlamak ve artan ticaret hacmi 

sayesinde müteşebbislerin kar amaçları doğrultusunda çalışanlar, bir takım yeni kurallar altında 

emeklerini ortaya koymaya başlamıştır. Bu süreç de yönetim teorilerinin ortaya çıkmasına temel 

olmuştur. Bu yönetim teorileri içinden Klasik Yönetim Teorisi’nin, Taylor’un ‘Bilimsel Yönetim 

Yaklaşımı’ ve Weber’in ‘Bürokrasi” yaklaşımı ile birlikte  üç alt yaklaşımından birisi olan Fayol’un 

‘Yönetim Süreci” yaklaşımı (Yağmurlu, 2004), bu çalışmaya temel olmuş yaklaşımdır.  

1. YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI 

Fayol, işlerin küçük parçalara ayrılıp detaylı incelenmesinin yanı sıra örgütün tümünün yönetimi 

üzerine, özellikle tepe yöneticilerin yapması gerekenler üzerine yoğunlaşmıştır ve oluşturduğu 

yaklaşım ile yönetim ilkelerinin örgütlerde üst düzey yöneticiler tarafından başarıyla uygulanması 

aracılığı ile örgütün başarıya ulaşacağına dair bir görüş açısını benimsemiştir (Berber, 2016). 

Fayol bir örgütteki faaliyetlerin altı grupta toplanabileceğini belirtmiştir (Fayol, 2008: 29):   

• Üretim faaliyetleri gibi teknik faaliyetler 

• Alım satım gibi ticari faaliyetler 

• Örgütün işlemesi için para bulma gibi finansal faaliyetler 

• Girdi çıktıların kontrolü gibi muhasebe faaliyetleri 

• Örgütün fiziki ve manevi korunması gibi güvenlik faaliyetleri 

• Yönetim faaliyetleri 

Yukarıda bahsedilen işler bir kurum ister basit, ister karmaşık olsun, ister büyük ister küçük 

olsun her kuruluşta bulunur.  Fayol bunlardan ilk beşinin zaten bilinen konular olduğunu ve son 

maddede belirtilen yönetim faaliyetlerinin üzerinde daha fazla durulması gerektiğini belirtmektedir 

(Fayol, 2008: 30). Bu faaliyetler bir süreç şeklinde tanımlanmıştır. Bu sürecin aşamaları sırasıyla 

aşağıdaki gibidir (Koçel, 2011: 211): 

• Planlama 

• Örgütleme 

• Yöneltme 

• Koordinasyon 

• Kontrol 
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Fayol bu süreçleri kısaca şu şekilde özetlemektedir (Fayol, 2008: 33-34): Planlama geleceğe 

keşfe çıkarak faaliyet programı hazırlama demektir. Örgütleme işletmenin maddi ve sosyal ikili 

yapısını oluşturmaktır. Yürütme personeli faaliyete geçirmektir. Koordinasyon bütün faaliyetleri 

birbirine bağlamak, birleştirmek ve uyumlu hale getirmektir. Kontrol her işin ve her şeyin işletmenin 

kabul edilmiş düzenine uygun olarak ve emirler çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip etmektir. 

2. BİR KAMU HASTANESİNDE ANESTEZİ POLİKLİNİĞİNİN İŞLEYİŞİ 

Bu çalışmada İzmir’de bir kamu hastanesinin anestezi polikliniğinin işleyişi Fayol’un yönetim 

süreci perspektifinde yönetimin fonksiyonları göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmıştır. 

Çalışma 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı kamu hastanesi İzmir’in yatak 

kapasitesi en fazla olan sağlık kurumlarından birisidir. Dolayısı ile çok yoğun hasta popülasyonunun 

olduğu bir hastanedir. Hastanede tüm tıbbi branşlar bulunmakta ve anestezi branşını yakından 

ilgilendiren cerrahi girişimler yapılmaktadır. Bu girişimler lokal anestezi ile yapılan katarakt ameliyatı 

gibi nispeten az riskli ameliyatlardan, genel anestezi ile yapılan çok komplike ve yüksek riskli kalp 

nakli gibi vakalar arasında geniş bir yelpazede seyretmektedir. Hastanenin anestezi ekibi sayıca fazla 

ve riskli yoğun cerrahi girişimlere, 1 eğitim ve idari sorumlu, 7 eğitim görevlisi, 20 anestezi 

uzmanından oluşan toplam 28 çalışan ile Anestezi ve Reanimasyon Kliniği altında hizmet 

vermektedir. Tüm bu cerrahi girişimler öncesinde hastalar ameliyat kararını veren cerrahi ekipler 

tarafından anestezi polikliniğine yönlendirilmektedir. Anestezi polikliniği, Anestezi ve Reanimasyon 

Kliniği’nin bir parçası olarak görev yapmaktadır. Poliklinikte 2 anestezi uzmanı ve 1 asistan hasta 

bakmakla görevlidir. Ayrıca hasta kabul için bir veri kayıt elemanı ve bir hemşire de polikliniğin 

işleyişinde görevlilerdir. Ancak veri kayıt elemanı ve hemşire, anestezi eğitim ve idari sorumluya 

bağlı değildirler. 

Hastalar şikâyetlerini giderebilmek için öncelikle ilgili cerrahi birimlerin polikliniklerine 

muayene olmak zorundadırlar. Bu muayene için hastalar telefonla, internet aracılığıyla ya da doğrudan 

başvuru yöntemi ile hastaneye başvurmaktadırlar. İlk muayene sonrası cerrahlar teşhis koyabilmek 

için hastalardan kendi branşlarını ilgilendiren çeşitli tetkikler istemektedirler. Örneğin karın ağrısı 

şikâyeti olan bir hastanın tanısını koyabilmek için batın ultrasonografisi ya da bel ağrısı şikâyeti olan 

bir hastanın bel bölgesinin tomografisini isteyebilirler. Bu tetkiklerin sonucunda safra kesesinde taş ya 

da bel fıtığı tanısı konulan hasta, hastanın ameliyat olabilirliği ve hastaya anestezi uygulanabilirliği 

kararının verilebilmesi için anestezi polikliniğine yönlendirilir. Bunun üzerine hasta, hastanenin 

polikliniklerin olduğu binanın zemin katında bulunan, 4 odadan oluşan anestezi polikliniğine gelir. 

Poliklinikte ilk karşılaşacağı ve muhatap olacağı kişi veri kayıt elemanıdır. Hasta veri kayıt elemanına 

cerrahi birimden kendisine verilen başvuru kâğıdı ile kayıt yaptırır.  

Hastanın sevk edildiği cerrahi birimden tüm işlemleri eksiksiz tamamlanmışsa, poliklinikte veri 

kayıt elemanının anestezi muayenesi için hastayı kayıt işlemleri yaklaşık 3 dakika almaktadır. Bu da 
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sırada on hasta olduğu varsayılırsa, onuncu hastanın 27 dakika beklemek zorunda olduğu anlamına 

gelmektedir. Bazı durumlarda nadir de olsa, sırası gelen hastanın cerrah tarafından sehven anestezi 

konsültasyon isteği bilgi yönetim sistemine işlenmediği için, veri kayıt elemanı tarafından hasta tekrar 

cerrahi branşa yönlendirilmektedir. Bu gibi durumlarda hasta ile veri kayıt elemanı arasında bir 

gerginlik yaşanma ihtimali doğmaktadır.  

Anestezi doktorları, bilgi işletim sistemi üzerinden, önlerindeki bilgisayar ekranından “Hastayı 

Çağır” seçeneği ile hasta muayene havuzunda bekleyen her hangi bir hastayı çağırabilmektedir. 

Burada beklenen, anestezi ekibinin sırayı bozmadan hastaları çağırmasıdır. Ancak bazı özel 

durumlarda (Jandarma eşliğinde gelen mahkûm hastalar ya da sedye ile gelen düşkün ve genel durumu 

bozuk yatan hastalar, engelli hastalar, bebek ve yeni doğan hastalar vb.) anestezi doktorları bu özel 

durumu olan hastalara öncelik vermek zorunda kalarak sıra akışını bozarak hasta çağırmaktadır.  

Anestezi Reanimasyon Derneği’nin belirlediği standartlar çerçevesinde ameliyat olacak 

hastalardan istenen temel laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri belirlidir. Hasta anestezi 

polikliniğine gelmeden önce bu tetkikler cerrahi birimleri tarafından istenmekte ve bilgi yönetim 

sistemine işlenmektedir. Hastanın hangi ameliyatı geçireceği, yaşı, kilosu, bildiği sistemik hastalıkları, 

düzenli kullandığı ilaçlar, daha önce geçirdiği ameliyatlar sözlü bir şekilde sorgulanır. Doktor hastanın 

cevaplarını, hasta muayene kâğıdına işler. İstenmiş olan hemogram, biyokimya, kanama testleri, 

akciğer filmi ve elektrokardiyografi (EKG) sonuçları değerlendirilir. Daha sonra hastanın akciğer ve 

kalp sesleri, stetoskop aracılığı ile dinlenir. Bir sonraki adımda ise hastanın ağız ve boğaz yapısına 

bakılır. Entübasyon solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin 

oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç 

verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum 

yoluna (trakea) ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir (Wikipedia, 2017).  

Bazı durumlarda anestezi doktoru yukarıda bahsedilen standart tetkikleri yeterli bulmayabilir. 

Hastanın mevcut fizyolojik durumu ve sistemik hastalıkları nedeniyle ek laboratuvar tetkik, 

görüntüleme yöntemi veya bir başka branş hekiminden konsültasyon istenmektedir. Hastalar bu 

istekleri gerçekleştirdikten sonra ameliyat onayı alabilmek için yeniden anestezi doktoru ile 

görüşmeleri gerekmektedir. Dolayısı ile hastalar genellikle bir günden fazla süren bu işlemlerin 

sonucunda, anestezi polikliniğine tekrar muayene olmak için gelir. Bu hastalar yeni hasta olmadıkları 

için yeniden kayıt olmadan ve hatta sıra numarası almadan, anestezi doktorunun muayene odasının 

kapısında beklemek ve içerideki hasta çıktıktan sonra odaya girmek suretiyle tekrar anestezi 

doktorunun karşısına gelmektedirler. Bu durum poliklinik sıra düzenini bozmakta, bekleyen hastalarda 

huzursuzluğa neden olmakta, bunun sonucunda sık sık tartışmalar yaşanabilmektedir.  

Yukarıda açıklanan işleyişten anlaşılabileceği üzere, anestezi doktorunun her hastaya ayıracağı 

süre birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin düşük riskli bir ameliyata (fıtık ameliyatı) girecek genç, 
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ek hastalığı olmayan, genel sağlık durumunda mevcut şikayeti dışında bir sıkıntısı olmayan bir hasta 

ile yaşlı, ek hastalıkları olan (diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, guatr, akciğer yetmezliği vb.) ve 

yüksek riskli bir ameliyat (Ör: Kalp cerrahisi) geçirecek olan hastaya ayrılan sürelerin birbirinden 

farklı olması beklenen bir durumdur.  

3. YÖNETİMİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE BİR KAMU HASTANESİ ANESTEZİ 

POLİKLİNİĞİN İŞLEYEŞİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ 

3.1. Planlama Fonksiyonu  

Poliklinikte bir günde yaklaşık 180 hasta ile ilgilenilmektedir. Bunların yaklaşık 150’si 

polikliniğe ilk defa müracaat eden hastalardan, geri kalan 30 tanesi de polikliniğe daha önce müracaat 

etmiş ancak çeşitli sebeplerle henüz anestezi onamı alamamış eski hastalardan oluşmaktadır. Tablo 

1’de gösterilen hesaplamaya göre, bir doktorun hasta ile ilgilenebilme süresi ortalama 8 dakika 

olmaktadır. Bu süre hesaplanırken de doktorun mesai saatleri içinde mola vermediği varsayılmıştır.  

Tablo 6 - Anestezi Polikliniği Hasta Muayene Süresi Hesaplama 

Anestezi Polikliniği Hasta Muayene Süresi Hesap Tablosu 

Günlük mesai süresi (saat) 8 saat 

Günlük mesai süresi (dakika) 480 dakika 

Poliklinikte görevli doktor sayısı 3 adet 

Hastaların muayene edilebileceği toplam süre (dakika) 1440 dakika 

Günlük yaklaşık hasta sayısı 180 adet 

Hasta başına düşen ortalama muayene süresi (dakika) 8 dakika/hasta 

 

3.1.1. Misyon ve Vizyon Belirlenmesi 

Vizyon, bu kamu hastanesinin anestezi kliniğini Ege Bölgesi’nin en kaliteli anestezi kliniği 

yapmak olarak belirlenmiştir. Misyon ise hasta memnuniyetini arttırmak için bekleme seviyesini en alt 

seviyeye indirmek, bekleme süresi boyunca konforu arttırıp hastaların kaliteli zaman geçirmelerini 

sağlamak, kurulacak numaratör sistemi sayesinde sıranın adil olarak işlediğinin hastalara 

hissettirilmesi, konulacak “Muayene önceliğine sahip hastalar” tabelası ile hangi hastalara sıra önceliği 

tanınacağının kurallar ile belirlenmesi ve bu sayede karışıklıkların önlenmesi olarak belirlenmiştir.  
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3.1.2. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Bu çalışmanın amacı anestezi kliniğinde hizmet sunumunu en üst düzeye taşıyarak hasta 

memnuniyetini arttırmak olacaktır. Hedefler ise yeni kurulacak işleyiş sonrasındaki ilk ayda hastane 

idaresine giden anestezi kliniği ile ilgili şikayetlerin %50 oranında azalmasını sağlamak, yapılacak 

hasta memnuniyeti anketleri ile hasta memnuniyet oranlarında %50 iyileşme sağlamak ve veri kayıt 

elemanından sıra numarası alma ile muayene olma arasında geçen süreyi ölçerek bu süreyi 20 

dakikanın altına indirebilmek şeklinde belirlenmiştir.  

3.1.3. Amaçlara Ulaştıracak Alternatif Yolların Belirlenmesi 

Birinci alternatif, bekleme süresini ve oluşabilecek tartışmaları azaltmak için poliklinik hizmeti 

verebilecek anestezi doktoru sayısını arttırmak olacaktır. İkinci alternatif, doktor başına düşen hasta 

sayısı düşürülerek, bekleme süresinin kısaltılması olacaktır. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 

kapsamında olduğu gibi bir doktorun bir hasta için en az on beş dakika ayırması gerektiği düşünülerek, 

günde doktor başına düşen hasta sayısı (8 saatlik mesai süresi düşünülerek) 32 hasta ile 

sınırlandırılabilir.  Üçüncü alternatif ise karışıklıkları önleyerek tartışmalar için harcanan süreyi 

azaltarak, doktora hasta muayenesi için daha fazla zaman kazandırmaktır. Bunun için hem yeni hem 

eski hem de özel durumu olan öncelikli hastalar için farklı muayene sıraları vermek olarak 

belirlenmiştir.  

3.1.4. Alternatifler Arasından Seçim Yapılması 

Planlamanın dördüncü aşaması alternatifler arasından seçim yapılması aşamasıdır. Birinci 

alternatif incelendiğinde Sağlık Bakanlığı personel dağılım cetvelinde bu kamu hastanesine anestezi ve 

reanimasyon kliniği için ayrılan hekim sayısı belirli olduğu ve klinikte bu sayı kadar hekim 

görevlendirildiği görülmektedir (Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, 2017). Bu sebeple ek doktor 

talebinin karşılanmayacağı düşünülmektedir. İkinci alternatif irdelendiğinde doktor başına düşen hasta 

sayısı sınırlandırıldığında uzun dönemde hastalarda bir yığılma olacağı öngörülmektedir. Bütün 

bunların neticesinde anestezi doktorunun çalışma koşullarını iyileştirecek ve hızını arttıracak 

yöntemin, hasta sıra numaralarının düzenlenmesi olan üçüncü alternatif olduğu değerlendirilmektedir.  

Bu amaçla hastanenin bilgi işlem biriminden görüş alınmıştır. Bu görüşmede bankalarda farklı 

işlemler yapmak için farklı sıra numaraları alma prensibi gündeme gelmiş ve benzer bir sistemin 

kurulup kurulamayacağı değerlendirilmiştir. Bunların neticesinde polikliniğe ilk defa başvuran 

hastalara 100’den başlayacak şekilde (101, 102, 103… gibi), eski kontrol hastalarının 400’den 

başlayacak şekilde (401, 402, 403…gibi) ve öncelik hakkına sahip özel durumu olan hastaların 

800’den başlayacak şekilde (801, 802, 803…gibi) numaralandırılabileceği anlaşılmıştır. Anestezi 

doktoru bilgi yönetim sistemi üzerinden hasta çağırma işlemi yaptığında özel durumu olan öncelikli 

hastaların ilk olarak çağrılması, sayıca diğer hastalara göre oldukça az sayıda olan öncelikli hastaların 



941 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

muayenesi bittiğinde, sistem bir eski hasta ve bir yeni hastayı sırasıyla çağıracak şekilde tasarlama 

yapılmasına karar verilmiştir.  

Öncelik sırası tanımlamasına uygun olan bir hasta muayeneye çağrıldığında, sıra numaralarının 

gözüktüğü bilgilendirme ekranında bu hastanın sıra numarasının yanı sıra neden öncelik taşıdığı (acil 

vaka, ileri yaşta hasta, mahkum hasta, yeni doğan ve bebek hasta, engelli hasta vb.) belirtilerek 

dışarıda bekleyen hastalar için bilgilendirme yapılmış olacak, böylece bekleyen hastalarda sistemin 

adil bir şekilde işlediği hissi oluşacaktır. Yeni işleyişte ise sıra alma işleminin, veri kayıt elemanına 

ihtiyaç olmadan, numaratör ekranındaki yönlendirmeler sayesinde hastaların kendileri tarafından 

alınması planlanmıştır. Tüm bu planlamalar için gerekli sistemin 3 iş gününde kurulabileceği ve 3,000 

TL’lik makul bir bütçe ile işin gerçekleştirilebileceği değerlendirilmiştir.  

3.2. Örgütleme Fonksiyonu 

Polikliniğin işleyişi çok karmaşık olarak değerlendirilmemektedir. Dolayısı ile bölümlere 

ayırarak yatay farklılaşmaya göre bir tasarım yapılacak poliklinik fonksiyon temeline göre bölümlere 

ayrılacaktır. Poliklinik sayıca az kişiden oluştuğu için adem-i merkezci bir yapının tasarlanması yeterli 

olacaktır.  

3.2.1. Yapılacak İşlerin Belirlenmesi ve Gruplandırılması 

 Poliklinikte üç temel iş yapılmaktadır. Bunlardan birincisi hasta polikliniğe ilk temas ettiğinde, 

hastanın bilgilerinin doğru bir şekilde sisteme girilerek, bilgi yönetim sistemine hastanın kayıt 

edilmesidir. İkincisi ise, muayene sırası hastaya geldiğinde, hastanın değerlendirilmesi, bu 

değerlendirmelerin bilgi yönetim sistemine girilmesi ve sonrasında hastanın anestezi onam formunu 

doldurmasının sağlanmasıdır. Üçüncüsü ise hastanın poliklinikte durumunun değerlendirilmesi 

aşamasında, değerlendirmeyi zorlaştıracak bir sağlık sıkıntısı yaşarsa bu duruma müdahale edilmesi 

işidir.  

3.2.2. Çalışanların Sahip Olması Gereken Yetkinliklerin Belirlenmesi 

Yapılacak işler belirlenmiş ve üç gruba ayrılmıştır. Birinci grup işleri (hastanın bilgilerini 

sisteme işlenmesi) bir veri kayıt elemanının yapması gerekecektir. Veri kayıt elemanının en az meslek 

yüksekokulu mezunu (tercihen sekreterlik gibi bir bölümden mezun), bilgisayar temel becerilerine 

sahip olması ve iletişim becerilerinin kuvvetli olması gerekecektir. İkinci grup işler (hastanın ameliyat 

olup olamayacağının değerlendirilmesi) içinse anestezi doktorlarının görev yapması gerekecektir. 

Anestezi ve reanimasyon dalında uzmanlığını tamamlamış doktorlar bu süreçte görev alacaktır. 

Üçüncü grup işler (hasta değerlendirmeyi zorlaştıracak sıkıntılarda müdahale) içinse hemşirelik 

bölümünü bitirmiş hemşirelerin görevlendirilmesi gerekecektir.  
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3.2.3. İşlerin Yapılabilmesi İçin Gerekli Fiziksel Ortam Ve Teknolojik Kaynakların Belirlenmesi  

Anestezi polikliniğinde yukarıda belirlenen işlerin yapılabilmesi için gerekli olan fiziksel ortam 

üç adet hasta muayene odası, bir adet hemşire odası, veri kayıt elemanının hastaları karşılayabilmesi 

için bir karşılama bankosu, hastaların rahatça bekleyebilmeleri için bir bekleme odasından 

oluşmaktadır. Her bir personel için rahatça oturabilecekleri sandalyeler, muayene odaları ve hemşire 

odasında hastalar ve hasta yakınları için üçer adet sandalye de olması gerekmektedir. Teknolojik 

kaynaklarda ise her bir personele bir bilgisayar tahsis edilmesi gerekecektir. Hastaların sıra numarası 

alabilmesi için bir adet numaratöre ve sırayı takip edebilmeleri için bir adet büyük ekran televizyona 

da ihtiyaç duyulacaktır.  

Bunlara ek olarak, özellikle numaratörün yanında kolayca okunabilecek ve dikkat çekecek bir 

noktaya polikliniğin işleyişini belirten bir uyarı, sıra almada dikkat edilmesi gereken hususların 

belirtildiği bir bilgilendirme ve öncelik sırası olan hastaların neden öncelik sırası olduğuna dair 

bilgilendirmelerin bulunması da gerekecektir.   

3.2.4. Çalışanlar Arasında Hiyerarşinin Belirlenmesi 

Anestezi polikliniğinde aktif olarak çalışan beş personelden üç anestezi doktoru, anestezi 

ekibinin eğitim ve idari sorumlusuna bağlı olarak çalışacaktır. Eğitim ve idari sorumlu, poliklinikteki 

anestezi doktorlarının çalışma planını oluşturacak ve bu plana bağlı çalışmalarından sorumlu olacaktır. 

Hemşire ise teknik olarak hemşirelik hizmetlerine bağlı olarak çalışmalı ama işleyiş olarak anestezi 

eğitim ve idari sorumlusuna bağlı olmalıdır.  

3.2.5. Çalışanların Yetki ve Sorumluluklarının Belirlenmesi 

Veri kayıt elemanı hasta kayıtlarından sorumlu olacaktır. Örneğin öncelik hakkı olmamasına 

rağmen numaratörden öncelik hakkı olan gruptan sıra numarası alan bir hasta, sırası geldiğinde veri 

kayıt elemanı bu hastaya işlem yapmayacak ve ona yeni bir sıra numarası alması gerekeceğini 

iletecektir. Anestezi doktorları hastaları muayene sonuçlarına göre değerlendirmekten ve ameliyat olup 

olamayacaklarına karar vermeden sorumlu olacaktır. Hemşire de muayeneyi güçleştiren bir sağlık 

problemi ile karşılaşıldığında, doktorlara yardım etmekten sorumlu olacaktır.  

Yapılacak tüm işler “Anestezi Uygulama Usul ve Esasları” adı altında yazıya dökülmeli ve tüm 

çalışanlar tarafından bu belgenin okunup anlaşıldığına dair bir yazı alınıp arşivlenmesi gerekecektir.  

3.3. Yöneltme Fonksiyonu  

Etkin bir yöneltme sisteminin oluşabilmesi için öncelikle takım ruhunun oluşturulması 

gerekecektir. Poliklinikte çalışanlar insan hayatını direkt etkileyen kararları alırken, yaptıkları işin ulvi 

bir görev olduğunu bilmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekecektir. Bu süreci sağlayacak da 
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yönetici olacaktır. Bunu yapabilmesi için yöneticinin süreçte görev alacak çalışanları çok iyi tanıması 

gerekecektir. Bunu hem formal toplantılar yolu ile yapabilir hem de informal yöntemlere başvurabilir.  

Yöneticinin kendisinin de başarılı olması için astlarının kurum hedefleri doğrultusunda 

çalışması, bilgi, yetenek ve becerilerini bu yönde harcamalarına bağlıdır. Bu bağlamda anestezi 

polikliniğinden sorumlu yöneticinin, motivasyon teorilerinden “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Teorisi”ni (Şeker, 2014) uygulamasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

3.4. Koordinasyon Fonksiyonu  

Koordinasyon fonksiyonunun örgütün karmaşıklık düzeyi ile doğru orantılı olduğu düşünülürse, 

çok da karmaşık olmayan anestezi polikliniğinin işleyişinde haberleşme ve uyum düzeyi ile ilgili 

hususlar dikkate alındığında koordinasyonun nispeten kolay olabileceği ileri sürülebilir. Burada 

önemli nokta çalışanlar ile yönetim arasında iletişimin ve uyumun nasıl sağlanacağı olacaktır. 

Poliklinikte etkin ve verimli bir koordinasyon sağlamak için gerekli üç unsur öne çıkmaktadır.  

 Etkin bir haberleşme ve bilgi sisteminin kurulması: Bu unsur için anestezi polikliniği 

kamu hastanesinin kullandığı bilgi yönetim sisteminden faydalanacaktır.  

 Güçlü ve herkes tarafından benimsenmiş örgüt kültürünün oluşturulması: Anestezi 

polikliniğinde bir örgüt kültürünün oluşabilmesi büyük ölçüde, polikliniğin hizmet 

verdiği kamu hastanesinin genelinde örgüt kültürünün oluşmasına bağlıdır.  

 Çalışanlarla uyumlu bir yönetici ve yönetim sisteminin oluşmuş olması: Polikliniğin 

işleyişinde zorluklar yaşanmaması için yöneticinin çalışanlarla uyum içinde çalışması 

önemli olacaktır. Mevcut düzende bu süreçte bir sıkıntı yaşanmadan çalışmalar devam 

etmektedir.  

3.5. Kontrol Fonksiyonu  

Kontrol, planlanmış amaçlar ile gerçekleşen sonuçlar arasındaki uyumun değerlendirmesi için 

yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetler bütününün gerçekleşebilmesi için standartların 

belirlenmesi, gerçekleşmiş durumun saptanması, sapmaların tespit edilmesi ve bunların nedenlerinin 

belirlenmesi önemli olacaktır.  

3.5.1. Ön Kontrol 

Ön kontrol koruma amaçlıdır. Koruyucu hekimliğe benzer. Yani bir hastalığa yakalanmadan 

önce gerekli önlemlerin alınması ve bu sayede hastalıktan korunma sağlanmaktadır.  

İç Kontrol: Poliklinik hizmet kalitesini arttırmak adına yapılan planın işlevselliğini kontrol 

etmek için klinikte çalışan anestezi uzman ve asistanlarının fikirlerine başvurulmuştur. Öncelik 

hakkında sahip hastalar grubuna acil vakalar, yaşlı hastalar, yeni doğan ve bebek hastalar, engelli 
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hastalar ve mahkum hastaların yanı sıra sağlık personeli ve yakınının da dahil edilmesine karar 

verilmiştir.  

Hastanedeki diğer dahili ve cerrahi bölümlerin poliklinik birimlerinin incelenmesine karar 

verilmiştir. Bazı birimlerde (Örneğin kan alma birimi) öncelikli hastalar için ayrı bir sıra bekleme 

bölümü yapıldığı gözlenmiş, anestezi kliniği için uygulanabilirliği tartışılmıştır.  

Dış Kontrol: İzmir ilindeki diğer kamu hastanelerinin anestezi polikliniklerinden görüş 

istenerek ve ayrıca bu kurumlar incelenerek, yaşanan aksaklıkların ve bunların çözümüne yönelik 

alınan aksiyonların incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.  

Kamuoyu Kontrolü: Plana başlamadan önceki üç ay içinde poliklinik biriminde hizmet alacak 

hastalara memnuniyet anketi yapılması uygun bulunmuştur. Memnuniyet anketindeki sorular 

belirlenirken De Maria ve arkadaşlarının yaptığı yayın referans alınmıştır (DeMaria ve diğerleri, 

2001).  

3.5.2. Süreç ve İşlemler Esnasında Kontrol 

Bir ürünün üretilmesi ya da hizmetin sunulması esnasında olan denetlemedir.  

İç Kontrol: Plandaki hedeflerin bir tanesi hastanın bekleme süresini ortalama 20 dakikanın 

altına çekmektir. Planın işe yaradığını ve bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için numaratörden 

sıra numarası alınan zaman ile muayene odasına çağrıldığı zaman arasında geçen süre ölçülerek hasta 

başına ortalama bekleme süresi hesaplanacak, süreç öncesi dönemle karşılaştırılacaktır.  

Hastaların numaratörden doğru bir şekilde sıra numarası alıp almadıkları, sırası gelen hasta veri 

kayıt elemanına kayıt yaptırmaya geldiğinde, veri kayıt elemanı tarafından kontrol edilecektir. 

Hastanın hakkı olmadığı halde, yanlış beyanı ile öncelikli hasta kategorisinden numara aldığı tespit 

edilirse, hastaya yeniden sıra alması gerektiği aktarılacaktır. Muayene eden doktor da çağrılan hasta 

numarası ile gelen hastanın sıra numarasını kontrol edecek ve aykırı bir durum tespit ederse, gelen 

hastayı yeniden sıra almaya yönlendirecektir.  

Dış Kontrol: Türk Anestezi Reanimasyon Derneği’nin (TARD) önerdiği, anestezi 

polikliniğinde her yıl uygulanan çalışan verimlilik anketi tekrarlanacaktır. Önceki yıllarla 

karşılaştırıldığında yeni uygulamanın hastalar kadar hekimleri de rahatlatıp, memnuniyetlerini arttırıp 

arttırmadığı incelenecektir.  

Kamuoyu Kontrolü: Hasta memnuniyet anketleri süreç içerisinde tekrarlanacak, planlamadaki 

hedef olan hasta memnuniyetindeki %50 artış sağlama hedefi kontrol edilmiş olacaktır.  
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3.5.3. Son Kontrol 

Faaliyet sonrası yapılan kontroldür. Ürün elde edildikten sonra standartlar ile karşılaştırma 

yapılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.  

İç Kontrol: Hastanedeki hasta hakları birimi ile irtibata geçilerek, planın uygulama öncesindeki 

dönem ile uygulama sonrası dönemdeki anestezi polikliniği ile ilgili şikayet sayıları karşılaştırılacaktır. 

Planlamadaki hedeflerden biri olan anestezi polikliniği ile ilgili şikayetlerin %50 azalıp azalmadığı 

kontrol edilecektir.  

Dış Kontrol: Sağlık Bakanlığı Şikayet Hattı’ndan bu kamu hastanesi ile ilgili şikayetlerin 

dökümü talep edilecektir. Planın uygulama öncesindeki dönem ile sonrasındaki dönemdeki şikayet 

sayılarına bakılacak ve istatistiksel olarak arada anlamlı bir fark olup olmadığı değerlendirilecektir.  

Kamuoyu Kontrolü: Sağlık Bakanlığı’nın her yıl düzenli uyguladığı, sağlık personelindeki iş 

tatmini anketinin 2016 yılındaki çıktılarına bakılacak, anestezi kliniğindeki yeni uygulamalar ile 

doktorların iş tatmininin artıp artmadığına bakılacaktır. 

4. SONUÇ 

Klasik Yönetim Teorisinin Taylor ve Weber ile birlikte en önemli temsilcisi olan Fayol’un 

yönetim süreci yaklaşımı günümüzde önemini hala korumaktadır. Bu önemi Şengül (2007) “Fayol’un 

yönetim fonksiyonuna verdiği önemle birlikte yönetim sürecinin beş temel anahtarını incelemesi, bir 

dizi yönetim prensibini ortaya koyması ve bu prensiplerin gerek özel ve gerekse de kamu 

yönetimlerinde uygulanmaya devam edilmesi onun yönetim düşüncesinin günümüzdeki önemini 

koruduğunu göstermektedir.” şeklinde tanımlamaktadır.  

Bu çalışmada İzmir’de bir kamu hastanesinin işleyişi Fayol’un yönetim süreci perspektifinde 

yönetimin fonksiyonları göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmıştır. Bu tasarım yapılırken 

uzman kişilerin görüş, gözlem ve önerilerinden faydalanılmıştır. Bütün görüşler toplanarak, birlikte 

değerlendirilmiş, yorumlanmış ve nitel bir çalışma ile tasarım son şeklini almıştır.    

Çalışmanın sonucunda anestezi polikliniğinin işleyişi yeniden düzenlenmiş, anestezi 

polikliniğindeki anestezi doktorlarının hastalara daha kaliteli zaman ayırabilmesi ve hastaların 

kendilerine önem verildiğini hissetmeleri sağlanmıştır. Yoğun iş temposunda çözüm arayışında olan 

klinisyenlere tıp bilimi dışında başka bir perspektif aracılığı ile yol gösterilmiştir. Benzer problemleri 

olan diğer poliklinikler de benzer çalışmalar yaparak hizmet kalitelerini arttırabileceklerdir. Böylece 

sağlık uygulayıcısı olan klinisyenlere ve hastane idaresine zamanla ortaya çıkacak diğer aksaklıklar 

için yönetim süreci yaklaşımını kullanarak bilimsel yollarla çözüm bulabilme yetisi konusunda 

farkındalık oluşturulmuştur. Tüm bu çabaların hasta memnuniyetine de pozitif katkısı olmuştur. 

Yapılan memnuniyet anketleri ile ölçülen hasta memnuniyet düzeylerinde artış saptanmıştır. 
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TURİSTİK İMGE BAĞLAMINDA ANTİK KAYNAKLAR 

VE EDREMİT KÖRFEZİ 

Dr. Öğretim Üyesi Sabriye ÇELİK UĞUZ213 

Dr. H. Sercan SAĞLAM214 

ÖZET 

Kişilerin turizm hareketliliğine katılmaları için öncelikle destinasyonun sahip olduğu 

doğal/kültürel varlıklarından ve turistik olanaklarından haberdar olmaları gerekmektedir. Destinasyon 

hakkında bilgi sahibi olmanın en etkili yolu tanıtımdır. Destinasyon seçiminde tanıtım önemli olduğu 

kadar, tanıtımda kullanılan turistik imgeler de belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmada genel olarak 

destinasyon ile tanıtım arasındaki ilişki incelenmiş, destinasyon tanıtımında imgelerin olumlu etkisi 

ortaya konulmuştur. Özelde ise, antik kaynaklar ışığında Edremit Körfezi’nin turistik imgelerinin 

belirlenmesi ve ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. Antik kaynaklar incelenerek geçmişten günümüze 

kalan mirasın temsilcisi olan imgelerin çözümlenmesi yapılırken, Edremit Körfezi’nin tanıtım ve 

pazarlama süreçlerinde bu imgelerin turistik açıdan değerlendirilmesine çalışılmıştır. Körfezdeki 

turistik imgeler, hem bölgenin imajına olumlu anlamda katkı sağlayacak hem de turizm talebini 

arttıracaktır. Bölgede turistik imgelerin kullanılması ve etkisinin artırılması için çeşitli öneriler 

sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turistik İmge, Antik Kaynaklar, Edremit Körfezi. 

 

ANCIENT SOURCES AND THE GULF OF EDREMİT IN THE CONTEXT OF 

TOURIST IMAGE 

ABSTRACT 

PURPOSE 

In order to participate in the tourism mobility of the people, it is firstly necessary to be aware 

of the natural and cultural assets and tourist facilities that the destination has. The most effective way 

of having information about the destination is presentation. As far as the presentation is concerned, the 

touristic imagery used in the presentation aldı plays a decisive role in the selection of the destination. 

In this study, the relationship between destination and presentation was examined in general and the 

positive effect of the images on the presentation of destination was put forward. in particular, it was 
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aimed to identify and to emphasise the tourist images of the gulf of Edremit in the light of ancient 

sources. 

MATERIAL AND METHODS 

Analyzing ancient sources and analyzing images that are representatives of the legacy which 

remains form the past to present, In the presentation and marketing processes of the gulf of Edremit, it 

has been tried to evaluate these images in terms of tourism. 

RESULTS AND CONCLUSION 

The touristic images in the gulf will both contribute positively to the idea in mind of the region 

and increase the demand for tourism. several recommendations are propounded for the use and the 

increasing the effects of tourist images in the region. 

Keywords: Touristik Image, Ancient Sources, The Gulf of Edremit. 

 

GİRİŞ 

Bir şehir/bölge/ülkenin tanıtımı yapılırken, öncelikle kendine özgü doğal-tarihi-kültürel 

zenginlikleri, konukseverliği ve turizm imkânları sunulmalıdır. Bu özellikler, destinasyonu 

diğerlerinden ayıran ve turizmde üstünlük sağlamasını kolaylaştıran unsurlar olarak kabul 

edilmektedir. Turistin seyahate karar verme sürecinde ikna edici bir güce sahip olan tanıtıcı bilgi ve 

belge niteliğindeki Antik Çağ’da üretilen edebi eserler ve metinler, turistlerin beklentilerini 

şekillendirmekte ve destinasyon tercihlerinde motive edici bir rol üstlenmektedir. 

Edebi kaynaklar, ulusal imgelerin ve imajların yaratılmasına önemli katkılar sunmaktadır. 

Doğal-tarihi ve kültürel mirastan yararlanılarak yaratılan bu imgeler ve imajlar, hem edebiyatın hem 

de turizmin temelini oluşturmaktadır. Mekanlar, yazarlar ve eserleri,  kültürel imge haline gelmektedir 

(Özdemir, 2009: 39).  Edebi eserlerde yer alan mekan bir köy, kasaba, şehir olduğu gibi bir coğrafya 

olabilmektedir (Pospelov 2005: 95).  Turistik mekanlar da turizm faaliyetleri gerçekleşmeden önce, 

“hayal edilen” ve “yaşanan” alanlardır. Bu hayallere neden olan turizm imgeselliği, bize dünyanın 

doğal ve kültürel varlıklarına seyahat etmemizi sağlar (Amirou, 2000: 62). İnsanlar, toplumlar, 

mekanlar, olaylar, şehirler ve ülkeler hakkındaki imajların okurun zihninde oluşmasına imkan 

sağlayan kurgusal sunumlar, araştırmacılar arasında genel anlamda kabul görmektedir (Andersen ve 

Robinson, 2002: 40).  

Antik Çağ’da yaşanan mekanlar, olaylar ve etkinlikler hakkında fikir veren, bilgiler aktaran ve 

bununla birlikte tarihe katkı sunan edebi kaynaklar, turizme olan ilginin ve turizm mekanlarına olan 

merakın giderilmesinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada Antik kaynaklar eşliğinde Edremit körfezine 

ait imge, imaj ve sembol çoğaltarak bölgeye yönelik turistlerin zihninde turizm algısını 

şekillendirmeyi amaçlamaktadır. 
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1. TANITIM, İMGE, EDEBİ KAYNAKLAR VE TURİZM İLİŞKİSİ 

Bir toplumun varlıklarını, değerlerini ve özelliklerini ortaya koymanın en etkili yolu tanıtımdır. 

Turizmde tanıtma ise, bir ülkenin turistik değerlerini oluşturan, doğa, arkeoloji, tarih ve kültür 

varlıkları ve turizm üst yapısı hakkında, turizm pazarlarında potansiyel turistleri bilgilendirmek ve 

ülkenin turistik değerleri hakkında olumlu imaj oluşturma faaliyetlerinin tümüdür (Tavmergen ve 

Meriç Özdemir, 2002: 33; Rızaoğlu, 2004: 73).  

Doğal güzellikleri ve kültürel varlıkları ön plana çıkararak yapılan tanıtım faaliyetleri, turistlerin 

ilgisini çekmede başarılı olmaktadır. Bu başarıyı elde eden Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler; 

coğrafya, tesis, altyapı, doğal çevre, arkeolojik varlıklar ve kültürel değerlerini önemseyen bir modelle 

turizm tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütmektedirler (Yavuz ve Karabağ 2009: 115). Fransa, 

İspanya, İtalya gibi ülkelerle rekabet eden Türkiye’de turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak üzere 

hareket etmektedir. 

Edebi eserler; ele aldığı yerler bakımından turistik destinasyonların oluşturulmasında ve 

okuyucular açısından ise turistik destinasyonların tercih edilmesinde belirleyici olmaktadırlar 

(Özdemir 2009: 45). Edebi eserlerde yer alan mekanlar ve bu mekanlarda gerçekleşen 

olaylar/etkinlikler, insanların ilgilerini çeker ve bu nedenle seyahate çıkma istekleri artar. Yazarın 

metinlerinde kentin sokaklarını dolaşan turistler, mest olmuş biçimde yeniden dolaşırlar. Edebiyat 

kentlerini insanlar, seyahat ile yeniden inşa ederler. Böylece edebi eserler kent ve mekanların belleğe 

kazınmasında etkili olabilmektedir (Çimen, 2014: 84). 

Geçmişten günümüze kadar gelen ve miras bırakılan doğal ve kültürel kalıntılar (Shils 2003-

2004: 110) edebi eserlerle yaşam bulmaktadır. Edebi eserlerde yazarların hayal dünyası veya bakış 

açısıyla tasvir edilen coğrafyayı tanımak mümkündür, çünkü edebi eserlerin tamamında imaja yer 

verilmektedir (Çetişli, 2008: 93). Turizm tanıtımı ve pazarlama faaliyetlerinde edebi eserlerin dil ve 

söylem gücünden yararlanılarak imge, imaj, slogan (Çimen, 2014: 83-84) ve logo gibi yaratıcı 

üretimler gerçekleştirilmektedir. Yazarların eserlerinde yaratılan yazı ve görsel imgeler hazinesi, 

kültür rotalarının belirlenmesinde, bireyin seyahate motive edilmesinde, potansiyel turistlerin harekete 

geçirilmesinde ve destinasyon çekiciliklerinde etkileyici olmaktadır. 

Edebi niteliğe sahip antik kaynaklar, Antik Çağ’daki tarihçi ve coğrafyacı ve de gezgin olan 

kişilere ait eserler olup, yazarların eserlerinde esin kaynağı olarak doğa betimlenmekte (Pospelov 

2005: 273), sosyal ve kültürel yapı anlatılmaktadır (İsen, Horata, Macit ve Kılıç 2006: 11). Doğaya ve 

kültüre ait edebi kaynaklardaki özgün betimlemeler, turizm tanıtımı ve pazarlamasında 

kullanılmaktadır. 

İnsanlık tarihinin bir parçası olan Antik Çağ’a ilişkin kaynaklar şu şekilde sınıflandırılmaktadır: 

Genel olarak “ikincil kaynak” niteliğindeki “edebi kaynaklar” (antik tarih yazımı ve edebiyat 
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kapsamına girenler) ve genel olarak “birincil” kaynak niteliğindeki “epigrafik kaynaklar” (yazıtlar), 

“papirolojik kaynaklar” (papirüsler) ve “nümismatik kaynaklar” (sikkeler) (İplikçioğlu, 2015: 43). 

Antik Çağ tarihçileri ve yazarları tarafından tarihi olayları aktaran “edebi kaynaklar”, Hellen ve Roma 

tarihini anlatmaktadır. “Edebi kaynak” niteliği taşıyan tarihi eserler, biyografyalar, söylevler, 

mektuplar, felsefe eserleri, ihtisas eserleri, destanlar, drama eserleri ve şiirler, tarihi kaynak olarak 

kullanılmaktadır (İplikçioğlu, 2015: 48).  

Antik tarih yazımı, Hekataios’tan (MÖ 6/5. yy) Prokopios’a (MS 6. yy) kadar bin yılı aşkın bir 

süre içinde gelişim göstermiştir.  Günümüzün bilimsel fikir ve düşüncelerinin gelişmesinde Heredotos 

(MÖ 484- 425), Thukydides (MÖ 460-400), Sallustius (MÖ 86 - 34) ve Tacitus (MS 56-115) gibi 

önemli antik tarihçilerin büyük etkileri vardır (İplikçioğlu, 2015: 48). 

Günümüzde “tarihin babası” olarak adlandırılan Heredotos (MÖ 484-425),  ilk gerçek Hellen 

tarihçisi olup, Halikarnasos’ludur (Bodrum) (Demiriş, 1994: 234-235). Heredotos, Doğu Akdeniz 

bölgesine çıktığı uzun gezilerden sonra kaleme aldığı “Historiai” adlı eserinde MÖ 5. yy’ın ilk 

yarısındaki Hellen-Pers savaşlarını tasvir etmiştir. “Heredotos Tarihi” siyasal, sosyal ve askeri tarih 

olmanın yanı sıra aynı zamanda bir kültür tarihidir (Tekin 1998: 122). 

Trakya kökenli olan Atinalı Thukydides (MÖ 460-400) ise “Peloponnesos Savaşı Tarihi”nin 

yazarı ve “tarihsel mongrafya”nın da yaratıcısı olarak modern tarih biliminin temellerini atmıştır 

(İplikçioğlu 2015:  55).  MÖ 4. yy’da Kyme’li Ephoras 30 kitaptan oluşan bir dünya tarihi (Historiai) 

kaleme almıştır. MÖ.5/4. yy’da da Syrakusai’lı Philistos, “Sicilya Tarihi” yazmıştır. Yine MÖ 5/4. 

yyda Knidos’lu Ktesias’ta 23 kitaplık “Pers Tarihi” (Persika) kaleme almıştır. Polybios (MÖ 202/1-

120), Hellenistik Çağ’ın en büyük tarihçisi sayılmaktadır. 40 kitaplık “Historai” (=Araştırmalar) isimli 

eseri yazmıştır. Romalılarda tarih yazımı ise, Hellenlerde olduğu gibi bir “bilim” olarak değil, 

“siyasetin bir parçası” olarak devam etmiştir. Tarihi eserlerle birlikte Hellenistik Çağ’da olgunlaşan 

biyografyalar, Roma Dönemi’nde de devam etmiş ve siyasal içerikli söylevler yaygınlaşmıştır. Felsefi 

eserlerde ise, Atinalı Platon’un (MÖ 429/8-348/7) 10 kitaplık “Devlet” (Politeia) eseri ile Stageira’lı 

(Khalkidike) Aristoteles’in (MÖ 384-322) “Politika” eserleri önemli kaynaklar olarak 

değerlendirilmiştir (Demiriş, 1994: 237; Tekin, 1998: 129; Demiriş, 1999: 432-433;  İplikçioğlu, 2015: 

57). 

Tıp, mimari, coğrafya,  müzik, savaş sanatı gibi alanlarda yazılmış ihtisas eserlerinin başında 

Amasra’lı ünlü coğrafyacı Strabon’un (MÖ 63/64 - MS 24) 17 kitaptan oluşan “Geographika” 

(=Coğrafya) adlı eseri gelmektedir. “XII, XIII, XIV” ciltleri Anadolu ve Trakya ile ilgilidir. 

Homeros’un 4 ciltlik “Tarih” adlı eserleri ve “İliada ve Odise” adlı şiir kitapları edebi kaynaklardandır. 

Halikarnasos’lu (Bodrum) Herodotos (Herodot), Amaseia’lı (Amasra) Strabon ve ünlü hatip 

Edremit’li (Adramittion) Ksenokles ve Homeros’un yazdıkları “Antik Çağ Anadolu Tarihi” için 
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önemli bir kaynaktır. Şehir, kasaba ve köylerin o dönemdeki konumu, ticareti ve kültürü hakkında 

detaylı bilgiler vermektedir (Gülensoy, 2011: 200). 

2. ANTİK KAYNAKLARLA EDREMİT KÖRFEZİ 

Edremit Körfezi, Biga Yarımadasında yer alan Kaz Dağları, Midilli Adası ve Madra Dağları 

arasında yer almaktadır.  Kuzeyde Kaz Dağları, güneyde Midilli Adasının bir bölümü, Cunda Adası ve 

Dikili Körfezi, batıda Midilli Adası ve doğuda da Edremit-Burhaniye kıyı ovası ile çevrelenmiş olup, 

büyük bir bölümü Balıkesir il sınırları içerisinde olan bir bölgedir. Balıkesir ve Çanakkale ilçelerinin 

Kuzey Ege Bölgesinde yer alan Edremit Körfezi, doğal yapısı, tarihi mirası ve kültürel zenginliği ile 

turizm sektöründe ön plana çıkan bölgelerdendir. Edremit Körfezi, kıyı turizmi bakımından temiz ve 

donanımlı plajlara, yeraltı su kaynakları ile kaplıcalara, Kaz Dağlarından gelen temiz ve zengin 

oksijene, antik çağa kadar uzanan tarihi yerlere,  müze ve ören yerlerine, sit alanlarına, milli parklara, 

koruma alanlarına ve tabiat parklarına, mimarisi, mutfağı ve yerel etkinlikleri ile kültürel değerlere 

sahiptir.  

2.1. Pordoselene (Hekatonnesoi - Ayvalık Adaları) 

Filozof Aristoteles (MÖ 4. yy), hayvanlar hakkında yazmış olduğu bir kitapta Pordoselene'den 

söz etmektedir. Burada mevcut bir yol, gelinciklerin yaşam alanını adeta ikiye bölmektedir. 

Gelincikler yolun yalnızca bir tarafında yaşamakta olup öteki tarafına kesinlikle geçmemektedir (Ton 

Peri Ta Zoia Historion, 8.28.1.).  

Bu ilginç bilgi daha sonra Romalı doğa bilimci ve komutan Gaius Plinius Secundus (1. yy) 

tarafından da aktarılmış, Pordoselene adası ve aynı isimli şehrinden de konumu itibariyle kısaca 

bahsedilmiştir (Naturalis Historia, 8.83.1.). 

  

Görsel 1: Bir gelincik (Kaynak: Bilgi Hanem) 

Coğrafyacı Pausanias (2. yy) da Pordoselene'de gördüğü bir yunus balığını anlatmaktadır. 

Buradaki küçük bir çocuk, balıkçılar tarafından yaralanmış bir yunus balığının iyileşmesine yardım 

etmiştir. Karşılık olarak da yunus balığı çağrılarına uyarak ve ne zaman isterse de üstüne binmesini 

sağlayıp dilediği yere götürerek çocuğu ödüllendirmiştir (Hellados Periegesis, 3.25.7.).  
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Yine bir Pordoselene ve yunus balığı hikayesi, bu kez Yunanca eserler yazmış bir Romalı olan 

Claudius Aelianus (3. yy) tarafından biraz daha uzunca anlatılmıştır. Bizantionlu Leonidas isimli 

birisi, Aiolis bölgesinden geçerken Pordoselene'de evcil bir yunus balığına şahitlik etmiştir. Buranın 

limanında yaşayan yunus balığı, kentin sakinlerine adeta kendi dostuymuş gibi davranmaktadır. 

Dahası, yaşlı bir çiftin bu yunus balığını manevi evlatları gibi beslediğini ve en albenili yemleri ikram 

ettiğinden söz etmektedir. Bu yaşlı çiftin bir oğlu olup yunus balığıyla beraber büyümüştür. Öyle ki, 

ebeveynleri bu ikiliyi beraber el üstünde tutmuş, dolayısıyla da aralarında hürmetkar bir sevgi ve 

yakınlık vücut bulmuştur. Böylelikle yunus balığı Pordoselene'yi memleketi gibi sever, limanını da 

kendi evi gibi görür olmuştur. Bunun yanında daha sonra kendisine sunulan sevgi ve emeğin 

karşılığını da verme fırsatı bulmuştur. Yunus balığı büyüdüğünde artık insan eliyle beslenmeye ihtiyaç 

duymadığı gibi limandan da açılabilecek güçtedir. Açık denizde bulduğu yiyeceklerin bir kısmını 

yiyerek karnını doyurmakta, kalanını ise kentteki "hemşerilerine" takdim etmektedir. Kent sakinleri de 

bunun farkında olup her seferinde kendisini memnuniyetle beklemektedirler. Bunun yanında oğlan 

çocuğu ise, aralarındaki samimiyetten güç alarak ne zaman yunus balığını yaşlı çift tarafından konan 

ismiyle ve buna eşlik eden güzel sözlerle çağırsa, ister kürekli gemilerle yarışsın, ister diğer balıklara 

nazire yaparcasına suya dalıp çıksın, isterse de açık denizde avlansın, yunus balığı derhal su yüzüne 

çıkıp tüm hızıyla adeta suyu yaran bir gemi gibi kendisinin yanına gelmekte ve neşeyle sıçrayıp 

oynamaktadır. Kimi zaman oğlan çocuğuyla beraber yüzmekte, kimi zamansa bir yüzme yarışı için 

kışkırtmaktadır. Asıl hayret verici olan ise, yüzme yarışı yaparken kimi zaman önde olmasına karşın 

yunus balığının bilerek kendisini ikinci sıraya atıp oğlan çocuğunun kazanmasına müsaade etmesidir 

ki bu şekilde yenilmekten de mutluluk duymaktadır. İşte tüm bu olanlar çevrede geniş yankı 

uyandırmış ve Pordoselene'den gelip geçenlerin hatırında bu ikili kentin muazzam sahnelerinden biri 

olarak yer etmiştir. Aynı zamanda yaşlı çifte ve oğlan çocuğuna da birer gelir kaynağı olmuştur (De 

Natura Animalium, 2.6.).    

Pordoselene ve Nesos / Nasos adına darp edilmiş birçok sikke mevcuttur. Pordoselene için 

olanlar yaklaşık olarak MÖ 5. yy. (Klasik Yunan) ile MS 1-3. yy. (Roma) dönemlerine tarihlenmekte 

olup üzerinde kent adının kısaltmasına ek olarak birtakım insan ve hayvan figürleri taşımaktadır. 

Bunlardan MÖ 5. yy. civarına tarihlenen ve kentin "POR" ya da "PORD" gibi kısaltmalarla belirtildiği 

klasik Yunan dönemi sikkelerinin bir yüzünde Apollon ile Silenos olarak yorumlanabilecek insan 

figürleri, öteki yüzünde ise genellikle deniz kabuğu, yengeç, panter veya yunus balığı gibi hayvanlar 

yer almaktadır. Nesos sikkeleri ise genelde MÖ 3-4. yüzyıllara tarihlenmektedir. Bunların üzerinde de 

kentin adı "NASI" biçiminde belirtilmiş olup bir yüzünde Apollon, öteki yüzünde ise panter ya da 

yunus balığı figürleri bulunmaktadır. Her iki sikke türünde de bir yüzde yunus balığı figürüne sıklıkla 

rastlanmaktadır. Bu yüzden de Pordoselene - yunus balığı ilişkisinin mevcut yazılı kaynaklardakinden 

(2-3. yy) çok daha eskiye dayandığı düşünülebilir (Asia Minor Coins).  
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Görsel 2: Pordoselene ve Nesos sikkeleri (Kaynak: Asia Minor Coins) 

 

Görsel 3: Edremit Körfezi'nde Yunus Balıkları (Fotoğraf: Ozan Önen) 

2.2. Antandros (Edremit - Altınoluk) 

Aristoteles (MÖ 4. yy), doğal koşullar nedeniyle hayvanlardaki renk değişimini irdelerken 

Antandros'ta iki dere olduğundan söz etmekte ve bunlardan birinin kuzulara beyaz, ötekininse siyah 

renk verdiğini belirtmektedir (Ton Peri Ta Zoia Historion, 3.12.1.). 

 

Görsel 4: Siyah Ve Beyaz Renkli Kuzular (Kaynak: Thought Catalog) 
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Botanikçi Theophrastos (MÖ 3. yy), söğüt ve çınar gibi ağaçların ya yerde, ya da ayakta iken 

baltalanmasına karşın ayağa kalkarak hayata döndüğünden ve tekrardan filizlendiğinden 

bahsetmektedir. Örneğin Antandros'ta bir çınar ağacı yere serilmiş, ana dalları budanmış ve de 

gövdesine balta işlenmiştir. Yine de, ağırlıklarından kurtulduğu üzere geceleyin tekrardan büyümüştür 

ve üzerinde ağaç kabuğu bir kez daha oluşmuştur (Historia Plantarum, 4.16.2.) 

Gaius Plinius Secundus (1. yy) da, Antandros'taki yaklaşık 7 metre yükseklikte ve 2 metre 

kalınlıktaki bir çınar ağacının her tarafı kabaca baltalanmış olmasına rağmen mucizevi bir şekilde ve 

tamamen kendi kendine iyileşip hayata döndüğünden bahsetmektedir (Naturalis Historia, 16.57.1.).  

 

Görsel 5: Altınoluk'ta Bir Çınar Ağacı (Kaynak: Milta Turizm) 

2.3. Koryphas (Keremköy - Gömeç) 

Gaius Plinius Secundus (1. yy), Koryphas'taki istiridyelerden kısaca bahsetmekte ve 

aktardıklarından hareketle de bunların Kyzikos (Erdek) istiridyelerine kıyasla daha ince yapılı olduğu 

anlaşılmaktadır (Naturalis Historia, 32.21.4.). 

 

 

Görsel 6: İnce Yapılı İstiridyeler (Kaynak: Bilgi Hanem) 

2.4. Adramytteion (Ören - Burhaniye) 

Gramerci Athenaios Naukratites (MÖ 3. yy), yabani asma üzümünden merhem üretmek 

maksadıyla elde edilen esansın en iyisinin Kıbrıs ve Adramytteion'da bulunduğunu belirtmektedir. 



955 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Buna karşın Adramytteion'daki asmalardan elde edilen esansın eski zamanlarda düşük kalitede 

olduğundan fakat Eumenes'in karısı Stratonice sayesinde daha sonra birinci sınıfa yükseldiğinden 

bahsetmektedir (Deipnosophistai, 15.38.).   

Gaius Plinius Secundus (1. yy) da oldukça benzer bir şekilde, merhem yapmak maksadıyla 

yabani asma üzümünden elde edilen bir esansın özellikle Kıbrıs menşeli olanının tercih edildiğini 

fakat bu bağlamda ikinci sırada da Adramytteion'un geldiğini aktarmaktadır (Naturalis Historia, 

13.1.2.).  

 

Görsel 7: Burhaniye'den Üzüm Asmaları (Kaynak: Milliyet) 

Adramytteion kıyılarındaki denizcilik faaliyetleri yaklaşık 2000 yıl öncesine kadar 

uzanmaktadır. Strabon (MS 1. yy), Adramytteion'da bir adet ticari liman, bir adet de askeri deniz üssü 

olmak üzere toplam iki kıyı yapısı olduğunu belirtmektedir (Geographika, 13.1.51.). Yeni Ahit'in 

beşinci kitabı olan “Elçilerin İşleri”nde ise, Aziz Pavlus'un Roma'ya gitmek maksadıyla MS 60 civarı 

Caesarea'dan bir Adramytteion gemisine bindiğinden söz edilmektedir (Actus Apostolorum, 27:2.). 

   

 

Görsel 8: Adramytteion Gemisi İllüstrasyonu (Kaynak: Adramytteion Kazı Arşivi) 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Edremit Körfezi doğa ve kültürel varlıkları ile zengin bir kaynağa sahiptir. Bu çalışmada turizm 

açısından değerlendirilmek üzere bölgenin Antik Çağ’da üretilen edebi kaynaklardaki betimlemeleri 
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ortaya konulmuştur. Bu betimlemelerle körfez ile ilgili imge ve imaj yaratılması hedeflenmiştir. Antik 

kaynakların ve bu kaynaklardan üretilen turistik imgelerin bölge turizmini etkileyeceğini söylemek 

doğru olacaktır. Bu öngörüden yola çıkarak bazı öneriler sunulabilir: 

- Antik Çağ’daki yazarların eserlerinde sunulan Edremit Körfezi, kültürel imgelere 

dönüştürülmeli, 

- Turistik imgeler, körfezi tercih etmeleri konusunda turistlere kültürel yakınlık sağlamalı ve 

turistik ilgi uyandırmalı, 

- Antik kaynaklardaki dil ve anlatım gücünden faydalanarak körfeze ait imge, imaj, slogan, 

sembol ve logolar üretilmeli, 

- Edebi kaynaklarda doğa ve kültür betimlemeleri turistik ürüne dönüştürülerek yaşatılmalı, 

- Yaratılan yeni turistik imgeler, tanıtım malzemeleri ve faaliyetleri ile yaygınlaştırılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışma ülkemizde sosyal dışlanma sorununu en fazla yaşayan vatandaşlar olarak 

yaşamlarını sürdüren Romanların yaşadığı iş bulma sorunu üzerine odaklanmıştır. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacı; Romanların girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde bulunmasının ve bu yönde istihdama 

katılmasının sosyal dışlanmayı önleyerek sosyal içermeyi sağlayacak bir çözüm olup olmadığının 

belirlenmesidir. Bu doğrultuda Roman vatandaşların girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan bire bir görüşmeler sonucuna göre Romanların girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu ancak 

eğitim ve sosyal imkanlara erişim kısıtı nedeniyle temel eğitim problemleri çözülüp meslek edindirme 

yönünde gelişimleri sağlanırsa bu eğilimin daha da artabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Dışlanma, Girişimcilik, Romanlar. 

 

SOCIAL EXCLUSION PROBLEM AND ENTREPRENEURSHIP: A RESEARCH IN 

IZMIR TEPECIK DISTRICT 

ABSTRACT 

This study focused on the problem of finding employment for the Romani is known as the 

most severe cost of social exclusion. In this direction, the purpose of this study is to examine the 

presence of the Romani in related entrepreneurial activities that will lead to their employment and to 

evaluate whether or not it can prevent social inclusion that as a result will be a solution for their social 

exclusion. In this respect, attempts were made to determine the entrepreneurship tendencies of the 

Romani. According to the results of the interviews, it has been determined that although the tendency 

of entrepreneurship is low due to the restriction of the Romani access to education and social facilities, 
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the tendency may increase if the basic education problems can be solved and if they can be encouraged 

to make progress in getting profession. 

Keywords: Social Exclusion, Entrepreneurship, Romani. 

 

GİRİŞ 

Bir topluluk içerisinde bireysel olarak ya da grup halinde deneyimlenen dezavantajlı bir durumu 

ifade eden sosyal dışlanma, toplumsal, iktisadî, siyasal ya da kültürel sistemlerin dışında kalmak 

olarak tanımlanmaktadır. Sosyal dışlanma, gelir yoksulluğu, işsizlik, eğitime ve bilgiye erişim, çocuk 

bakımı ve sağlık imkânları, yaşam koşulları ve sosyal katılımı kapsayan çok boyutlu bir niteliğe 

sahiptir.  Geçmişten günümüze birtakım önyargılar ile yaklaşılan Romanlar, sosyal dışlanma sorununu 

en fazla yaşayan vatandaşlar olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Farklı kültürel özelliklerine rağmen 

kendi içlerinde gruplara ayrılan Romanlar toplum içinde yaşadıkları sosyal dışlanmanın yanında, kendi 

içlerindeki gruplar tarafından da dışlanmaya maruz kalmaktadır.  

Romanlar, Türkiye’nin neredeyse her şehrinde ikamet etmekle birlikte sağlıklı nüfus istatistikleri 

bulunmamaktadır. Bir kısmının nüfus cüzdanına dahi sahip olmadığı bilinen Romanlar, erken yaşta 

evlenmekte ve genelde ilkokuldan sonra eğitime devam etmemektedir. Kağıt toplayıcılığı, hurdacılık, 

işportacılık, çiçekçilik, mevsimlik tarım işçiliği, müzisyenlik gibi geliri düşük, geçici ve sosyal güvencesi 

olmayan marjinal işlerde çalışan Romanlar mülkiyet güvencesi olmayan koşullarda yaşamaktadır. 

Romanların yaşadığı iş bulma sorunu, sosyal dışlanmanın en ağır bedeli olarak bilinmektedir. Çünkü 

sosyal dışlanma-işsizlik-yoksulluk bir sarmala dönüştüğünde işsizlik ile birlikte yoksulluk oranı da 

artmaktadır. İşsizlik sorunu çözüldüğünde ise gelir elde etmenin yanı sıra, sigorta, eğitim, sağlık ile 

ilgili sorunlar da çözülmektedir.  

Bu ilişkiden hareketle çalışmada Romanların girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde bulunmasının ve 

bu yönde istihdama katılmasının sosyal dışlanmayı önleyerek sosyal içermeyi sağlayacak bir çözüm 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bir pilot araştırma kurgulanarak, Roman vatandaşların 

girişimcilik eğilimlerini belirlemek üzere İzmir ilinde Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Tepecik 

Mahallesinde yaşayan vatandaşlarla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak görüşülmüştür. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Sosyal dışlanma, sosyal devlet olgusunun tartışılmaya başlandığı dönemle beraber hayatın 

içinde yer almaya başlayan bir kavramdır. Son dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 

birçok ülkesinde sıkça gündeme gelen ve tartışılan sosyal dışlanmanın tek bir tanımı 

bulunmamaktadır. Haan (1998, 2000)’a göre sosyal dışlanma, toplumun bir parçası olmanın algılanan 

önemini yansıtan, toplumsal bütünleşmenin tam tersidir. Çok boyutlu bir kavram olan sosyal dışlanma, 
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ekonomik, toplumsal, siyasal alanda dışlama (yoksunluk) anlamındadır ve toplumun her seviyesinde 

gerçekleşebilir, kişiler çoğu zaman aynı anda birçok farklı grup tarafından dışlanabilir.    

Hekimler (2012) sosyal dışlanmayı, bireylerin herhangi bir sebepten ötürü toplumsal ve 

ekonomik hayattan çıkarılması, sahip oldukları imkanlar ve gösterdikleri iradenin görmezden 

gelinmesi ve adeta zorla toplum dışına itilmesi şeklinde açıklamıştır. Nitekim sosyal dışlanma, 

kişilerin yoksulluk, temel eğitim/becerilerden mahrumiyet ya da ayrımcılık dolayısıyla toplumun 

dışına itilmeleri ve toplumsal hayata dilediklerince katılımlarının engellenmesi sürecidir. Bu durum 

dışlanan kesimin bir yandan emek piyasalarına, gelir getirici faaliyetlere, eğitim ve öğretim 

imkanlarına ulaşımında zorluklar yaşamasını getirirken, diğer yandan da toplumsal ve çevresel ağlar 

kurmasını engellemektedir. Dışlanan kesimin elindeki güç oldukça sınırlı olduğundan, karar alma 

süreçlerine katılımı da sınırlı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla da dışlanan kesim genelde kendini 

güçsüz hissetmektedir (Adaman ve Keyder, 2006: 6). 

Larsson ve Halleröd (2008), sosyal dışlanmayı refah sorununa veya refah sorunlarının 

birikmesine yol açan bir “kısır döngü” olarak tanımlamış, yoksulluğun başka türdeki refah sorunlarıyla 

bağlantılı olup olmadığını ve durumun sosyal dışlanma açısından anlaşılıp anlaşılamayacağını 

araştırmıştır. Yoksulluk, ekonomik istikrarsızlık, işsizlik, psikolojik zorlanma ve sağlık sorunları gibi 

refah problemlerinin, sosyal dışlanmanın göstergeleri olarak görülebileceğini belirtmiştir.  

Sosyal dışlanma; işsizlik, gelir ve mal varlığı yetersizliği gibi ekonomik nedenler; eğitimsizlik, 

yaş ve cinsiyet gibi bireysel nedenler; sosyal güvence eksikliği ve toplumsal destek yoksunluğu gibi 

sosyal ve kurumsal nedenler ile politik haklardan yaralanamama, politik karar alma mekanizmalarına 

katılamama gibi politik nedenler neticesinde ortaya çıkabilmektedir (Şahin, 2009:13). Kişilerin emek 

piyasasının dışına düşmekten ötürü kısa ya da uzun dönemli işsizlik yaşaması, ya da finans kaynaklara 

ulaşamama durumu ekonomik dışlanma; kişilerin belli mekanlara ulaşım ve mekanlardan yararlanma 

sorunlarının bulunması, engellerle karşılaşması durumu mekânsal dışlanma; ekonomik nedenlerden 

bağımsız olarak, kişilerin toplumsal ve kültürel hayata dilediğince katılamaması durumu kültürel 

dışlanma ve kişilerin çeşitli nedenlerden dolayı vatandaşlık haklarını tam olarak kullanamaması, 

siyasal yaşama katılımının doğrudan ya da dolaylı olarak engellenmesi durumu ise politik dışlanma 

olarak tanımlanmaktadır (Adaman ve Keyder, 2006: 6). 

Etnik gruplar, özellikle Çingeneler ve Romanlar sosyal dışlanma riski bulunan topluluklar 

olarak tarih boyunca politik, sosyal, mekânsal, kültürel ve ekonomik olarak dışlanmayla karşı karşıya 

kalmışlardır. Türkiye’deki Romanlar da dışlanmakta ve dışlanmaya bağlı olarak yoksunluk 

yaşamaktadır (Genç vd., 2015: 85). Özateşler (2013)’e göre Romanların bu özel durumu sadece 

azınlık olarak konumlandırılmalarından değil; genel olarak yaşadıkları ülkelerde en dezavantajlı 

durumda olmalarından da kaynaklanmaktadır. Romanların eğitim, sağlık, konut gibi sosyal 

hizmetlerden faydalanma imkanlarının kısıtlı olmasının yanında işsizliğe ve yoksulluğa düşme 
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olasılıkları da diğer azınlık gruplarına göre daha yüksektir. Romanlara yönelik olumsuz kalıp 

yargıların olması onları formel iş piyasasından uzaklaştırarak enformel iş piyasasında ucuz ve geçici iş 

gücü olmaya itmektedir. Böylece yoksulluk Romanlarda nesilden nesile aktarılarak kendini besleyen 

bir hal almaktadır (Parsova, 2018:1). Ekonomik hayata katılmada yaşanan dışlanmışlık, benzer 

durumda olanlarla aynı ikametgah yakınlığı içinde bulunmayı ve mekânsal dışlanmayı beraberinde 

getirdiğinden, Romanlar en dezavantajlı bölgelerde ve kentlerin en yoksul semtlerinde yaşamaktadır 

(Aysoy, 2015). Romanların yaşadıkları yerler, suç ve düzensizlik açısından adı kötüye çıkan yerler 

olarak algılanmaktadır. Mekânsal dışlanma temel eğitim ve becerilerden mahrum olma ya da siyasi 

veya kültürel dışlanmayı da tetikleyerek Romanların yoksul, eğitimsiz, bilgi ve sosyal becerilerden 

yoksun olmalarına sebep olmaktadır. Farklı açılardan yaşanan dışlanmalar bir sarmal oluşturmakta ve 

Romanlar kamu görevlilerinden, profesyonellerden, olası işverenlerden ve başkalarından ayrımcı 

muamele görme korkusu ile mahallelerinden ayrılmada, kamusal yaşama katılmada, kamu 

hizmetlerinden yararlanmada ve yetkililere yaklaşmada güçlükler yaşamaktadır (Tor, 2017: 97). 

Sosyal dışlanmanın çok yönlü bir sorun olduğunun anlaşılması, dışlanma ve dışlanmanın 

yarattığı yoksulluğa karşı çalışmaların ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda ön plana çıkan 

kavramlardan birisi de; topluma katılım dışı bırakılanların dışarıdan içeriye alınmasını hedefleyen 

sosyal içermedir (Bhalla ve Lapeyre, 1997). Sosyal içerme, gelir düzeyleri toplum ortalamasının çok 

altında olduğu için, etnik veya dini kökenleri, eğitim durumları, fiziksel veya zihinsel engelleri 

dolayısıyla topluma eşit vatandaşlar olarak katılmakta zorluk çeken kişilerin durumunu kurumsal 

düzenlemeler yoluyla çözmeye çalışmayı amaçlamaktadır. Sosyal içerme yalnızca istihdam olanakları 

yaratmayı veya insanlara fırsat eşitliği tanımayı değil, eşit vatandaşlık kavramının içini doldurmaya 

yönelik, siyasi iradeyle alınmış tüm kurumsal önlemleri içermektedir (Buğra, 2005: 9). Örneğin sosyal 

politikanın iyi işlediği durumlarda emek gelirinden yoksun kalma karşısında emeklilik, işsizlik 

sigortası veya sosyal yardım mekanizmaları devreye girmekte ve öncelikle ekonomik dışlanmanın 

önlenmesine katkı sağlamaktadır. Ancak hem bu politikalar hem de dışlanan kişilerin iş sahibi olması 

ekonomik dışlanmayı ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Düşük ücretle kötü çalışma koşullarına 

maruz kalarak çalışma,  belirli bir istikrarı ya da güvencesi olmayan her türlü çalışma da ekonomik 

dışlanmaya neden olmaktadır. Ekonomik dışlanmanın önlenmesi ancak kişilerin ihtiyaçlarını 

karşılamayı sağlayacak düzenli bir gelire sahip olması ile mümkündür (Çakır, 2002: 86). Bu nedenle 

sadece iş yaratmayı değil, sürekli eğitim ve beceri geliştirme programlarını içeren aktif işgücü piyasası 

politikaları sosyal dışlanmayı önleyerek sosyal içermeye katkı sağlamaktadır. Son yıllarda toplumsal 

ve kültürel boyutu ile öne çıkan ve giderek sosyolojik bir muhteva kazanan girişimciliğin 

desteklenmesi ve buna yönelik programlar düzenlenmesi de aktif işgücü politikaları arasında giderek 

önem kazanmaktadır (Aytaç, 2006).  

Girişimcilik, işsizlik sorununa çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de önemli bir 

bileşeni olarak kabul edilmektedir (Sarvan ve Tömnen, 2015: 349). Girişimcilik iktisadi bir değer 
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üretimi yaratmanın ötesinde, hem gerçekleştiği ortam hem de ortaya çıkardığı değişim hareketliliği 

itibariyle, toplumsal, kültürel ve politik dinamiklerle yakından ilişkili olmakta, kalkınma için önemli 

bir potansiyel taşımaktadır (Aytaç, 2006:140). Ortaya çıkardığı istihdam fırsatlarıyla işsizlik sorununa 

önemli bir çözüm sunması, ekonomik kaynakların üretkenliği düşük olan alanlardan üretkenliği 

yüksek olan alanlara aktarılmasını sağlaması ve yenilik ve yaratıcılığa olanak tanıması nedeniyle 

girişimcilik dışlanmanın önlenmesini sağlamaktadır. Ancak tek başına girişimciliği destekleyen 

programlar ya da eğitimler girişimcilik potansiyelini harekete geçirmemektedir. Girişimcilik ruhu 

genetik olarak var olabileceği gibi aile, çevre, eğitim, gelir gibi çeşitli unsurların da girişimcilik 

ruhunun gelişmesinde ve girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesinde çok önemli etkenler 

olduğu kabul edilmektedir (Arslan, 2002:1).  

2. YÖNTEM VE BULGULAR 

Çalışmanın amacı doğrultusunda bir pilot araştırma olarak kurgulanmış, araştırmanın alanı 

İzmir ilinde Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Tepecik Mahallesi olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada daha sağlıklı bilgiler toplayabilmek için kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma örneklemini İzmir Tepecek Mahallesi’nde yaşayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 18-30 

yaş arasındaki genç nüfusu kapsayan 15 Roman vatandaş oluşturmaktadır. Görüşmede sorulan sorular 

literatürde girişimcilik eğilimini ölçen ölçekler incelenerek hazırlanmış ve yarı yapılandırılmış 

görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler 2018 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 

yaşayan Romanların gerek toplumsal gerekse içsel ayrışmalarından dolayı bütün bir yapı 

sergileyememeleri bu çalışmanın kısıtlarından biridir. En önemli kısıt ise araştırmanın pilot çalışma 

kapsamında ele alınıp, belirli bir dönemde ve yalnızca İzmir Tepecek Mahallesinde yaşayan az sayıda 

Roman vatandaş ile yapılmış olmasıdır. 

Araştırmanın örneklemini oluşturan 15 kişiden 8’i kadın, 7’si ise erkektir. Görüşmeye 

katılanlardan 6 kişisi evli, 9 kişisi ise bekardır. Yapılan görüşmelerde ailelerin genellikle kalabalık 

nüfuslu olduğu, sadece bir kişinin ailenin tek çocuk olduğu ortaya çıkmıştır. Görüşmeye katılanların 

eğitim seviyesi düşüktür, tamamına yakını ilk okul mezunu ya da ortaokul terktir. Katılımcılar eğitim 

seviyelerinin düşük olmasının nedenini; maddi olanakların yetersizliği, çevrelerinde okuyan pek 

insanın bulunmaması ve okuldaki arkadaşlarıyla geçinememe olarak belirtmişlerdir. Görüşmeler 

sırasında içselleştirilmiş bir şekilde okul hayatında dışlanma problemiyle de karşı karşıya kalındığına 

yönelik ifadeler kullanılmıştır. Katılımcıların anne meslekleri genellikle temizlikçi, hurdacı,  serbest 

meslek, ev hanımlığı şeklinde iken; baba meslekleri genellikle temizlikçi, marketçi, şoför, ayakkabıcı, 

boyacı, serbest meslek şeklinde dağılım göstermektedir. Katılımcıların serbest meslek ifadesi ile 

günlük, güvencesi olmayan,  yevmiyeli ve geçici işleri belirttikleri görülmüştür. Katılımcıların 

girişimcilik eğilimlerini belirlemek için kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplar ise şöyledir:   



963 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

“Çevrenizde kendinize örnek aldığınız biri var mı? Varsa neden bu kişiyi örnek alıyorsunuz?” 

sorusuna 6 kişi örnek aldıkları kişi ya da kişiler olduğu şeklinde cevap vermiştir. Bu kişi ya da 

kişilerin çok çalışkan, kendi işini yapan, durumu iyi, ailesine düşkün, fikirleri ve konuşmaları mantıklı 

kişiler olduğu için örnek alındığı belirtilmiştir. Katılımcıların geri kalan 9’u ise etrafta örnek alınacak 

birisinin olmadığını, etraflarındaki insanların hepsinin kendi deyimleriyle “pis işler” olarak 

tanımlanan; esrar, eroin satıcılığı, tefecilik ve kaçakçılık ile uğraştığını, bu nedenle de kimseyi örnek 

almadıklarını belirtmiştir.  

“Hayatınızın sonuna kadar yetecek paraya sahip olsaydınız kendi işinizi kurmak mı isterdiniz 

yoksa parayı bankaya yatırıp faizle geçinmek mi isterdiniz?” sorusuna katılımcıların hepsi kendi 

işlerini kurmak isteyecekleri yönünde cevap vermiştir. Katılımcılar faizi haram olarak gördükleri için 

kendi işlerini kurup helal yoldan para kazanmak istediklerini belirtmişlerdir.  

“Seçme şansınız olsa kendi işinizi kurmayı mı yoksa ücretli çalışmayı mı tercih edersiniz?” 

sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu daha fazla para kazanmak, kimsenin emri altında 

kalmamak için kendi işlerini kurmak istedikleri şeklinde cevap vermişlerdir. 

“Kendi başınıza bir iş yapmak(bir iş kurmak) isterseniz aileniz sizi destekler mi?” sorusuna 13 

katılımcı olumlu, 2 katılımcı ise olumsuz yönde cevap vermiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu bir iş 

kurma istekleri olduğunda ailelerinden destek göreceklerini belirtmiş olmalarına rağmen, ailelerinden 

destek göremeyeceklerini söyleyen 2 kişi daha önce bir iş kurmayı denediklerini ve bu süreçte 

ailelerinden destek göremediklerini özellikle belirtmiştir. 

“Kendi işinizi kurmak için yeterli imkanlara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna 

tüm katılımcılar kendi işlerini kurmak için yeterli imkana sahip olmadıkları yönünde cevap 

vermişlerdir. Kendi işlerini kuramamanın en büyük nedeninin ise para (sermaye) eksikliği olduğunu 

belirtmişlerdir. 

“Tüm imkanlar size sağlansa kendi işinizi yapmak ister misiniz ve iş olarak ne yapmak 

istersiniz?” sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu para getirdiğini düşündükleri için ticaretle 

uğraşmak isteyecekleri yönünde cevap vermiştir. Ayrıca, kafe-restoran açmak, bebek kıyafetleri 

mağazası açmak, çiftlik kurmak, market işletmek, butik açmak istediklerini söylemişlerdir. Kafe ve 

restoran açmak isteyenlerin bu alanda bir iş yapmalarının nedeni genelde güzel yemek yaptıklarını 

düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Fakat diğer sektörlerde iş yeri açmak isteyen katılımcılar 

yapmak istedikleri işlerle ilgili hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylemiştir. Bu soruya olumlu  cevap 

veren katılımcıların tamamı kendi mahallerinde faaliyet gösteren işletmeler kuracaklarını, çünkü bu 

işletmelerin kendi mahallerinde olmadığını ve eksikliğini hissettiklerini belirtmişlerdir. 

“Sizce kendi işini kurup başarılı olmuş kişiler çok çalıştıkları için mi yoksa şanslı oldukları için 

mi başarılı olmuştur?” sorusuna katılımcılardan 6 kişi başarıyı çalışmanın getirdiğini,  2 kişi şansın 
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başarıyı getirdiğini, 7 kişi ise hem çalışmanın hem de şansın başarıyı getirdiğini düşündüklerini 

söylemiştir.  

“Belediyelerin KOSGEB ya da İŞKUR’un düzenlediği girişimcilik eğitimlerini hiç duydunuz 

mu?” sorusuna ise katılımcıların bir kısmı bu eğitimleri duyduğu şeklinde cevap vermiştir. Bu cevabı 

veren az sayıdaki kişiye eğitimin içeriğiyle ilgili bilgisi olup olmadığı sorulduğunda, içerikle ilgili 

bilgi sahibi olunmadığı anlaşılmıştır. Bu katılımcılar eğitime gidenlere para verdiklerini duydukları 

belirtmiştir. Katılımcılara KOSGEB ve İŞKUR’un düzenlediği girişimcilik eğitimlerinin içeriği 

hakkında kısa bilgi verildikten sonra, kendilerinin ya da çevrelerindekilerin bu tür girişimcilik 

eğitimlerine katılmak isteyip istemeyeceği sorulmuştur. Katılımcıların tamamı bu eğitimlere katılmayı 

çok isteyeceklerini söylemiştir. 

“Gelecekle ilgili hedefleriniz nedir?” sorusu karşısında çoğu katılımcı durup düşünmüş, 

gülümsemiş ve hiçbir hedefinin olmadığını, bugünü kurtarmaya baktıklarını ifade etmiştir. Çok az 

sayıda katılımcı güzel bir işe sahip olmak, güzel bir geleceğe sahip olmak ve çocuklarının okuması 

şeklinde hedefleri olduğunu belirten cevaplar vermiştir. 

3. SONUÇ 

Yapılan görüşmeler sonucunda, görüşmeye katılan katılımcıların iş bulma sorunuyla karşı 

karşıya kaldıkları ve girdikleri işlerde de dışlanmaya maruz kaldıkları için kısa zaman sonra işten 

çıktıkları belirlenmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler sırasında katılımcıların Roman kimliklerinden 

dolayı sadece  iş bulma problemiyle değil, önyargıyla, teşvik eksikliği ile de karşı karşıya kaldıklarını 

düşündükleri görülmüştür. Görüşmeye katılanların tamamı başka birinin yanında çalışmaktansa kendi 

işlerini kurmayı tercih edeceklerini belirtmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmı farkında olmasa da 

girişimcilik eğitimlerini almayı istediklerini dile getirmişlerdir.  

Görüşme sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Tepecik Mahallesi’ndeki örneklemi 

oluşturan katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu düşünülebilir. Ancak katılımcıların 

kendi işlerini kurmak istediklerini belirtmelerine rağmen kurmak istedikleri işle ilgili herhangi  bir 

çaba içerisine girmedikleri görülmüştür. Katılımcıların çoğunun iş yerlerini mahallenin içinde açmayı 

istemesi sosyal dışlanmaya maruz kalan Romanların, girişimcilik faaliyetleri ile sosyal içermeye katkı 

sağlayabileceğini düşündürebilir. Romanların temel eğitim problemleri çözülüp meslek edindirme 

yönünde gelişimleri sağlanırsa, girişimcilik eğiliminin artabileceği söylenebilir. Ancak kısıtlı bir süre 

ve kısıtlı bir örneklem üzerinde yapılan bu çalışmanın sonuçları genellenememektedir. 

Son dönemde Romanların istihdam, barınma ve eğitim gibi alanlarda yaşadıkları sorunlara 

yönelik akademik çalışmalar yapılmakta, devlet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 

desteği ile projeler geliştirilmektedir. Ancak Romanlara yönelik girişimcilik araştırmaları ya da 
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projeler yok denecek kadar azdır. Bu nedenle çalışmanın alanda yapılacak benzer çalışmalara öncülük 

etmesi ve girişimcilik projelerinin şekillenmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde şehirlerin yaşadığı sorunların giderilebilmesi ve insan yaşamının daha kaliteli hale 

getirilebilmesi için teknolojinin yoğun kullanımı ile “akıllı şehir” kavramı ortaya çıkmıştır.  Akıllı 

şehir uygulamalarının yaygınlaşmasından dolayı birçok sektör gibi turizm de etkilenmiştir. Turizm 

kaynaklarının korunması, etkin kullanılması ve turist deneyiminin geliştirilebilmesi amacıyla akıllı 

destinasyon gelişimleri önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada akıllı şehir gelişimi ve akıllı turizm 

uygulamaları anlatılarak akıllı destinasyonların oluşumu ele alınmaktadır. Türkiye’nin önemli bir 

turizm destinasyonu olan Edremit Körfezi’nin mevcut turizm yapısı ve potansiyeli incelenip turizmden 

hak ettiği payı alabilmesi için akıllı destinasyon gelişimlerine yönelmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Edremit Körfezi’nin akıllı destinasyon olma yolunda gelişiminin sağlanabilmesi için körfeze yönelik 

akıllı uygulamalar tasarlanmıştır. Söz konusu tasarımlar Adobe Fireworks CS6 yazılım programı 

kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada sunulan Edremit Körfezi’nin akıllı destinasyon deneyiminin 

tasarımları ile birlikte körfezin turizm kaynaklarını tanıtması ve turist deneyimini çoğaltarak turizm 

hareketliliğini artırması için çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Akıllı Turizm, Akıllı Destinasyon, Edremit Körfezi, Adobe 

Fireworks CS6. 

SMART TOURISM AND SMART DESTINATIONS: AN APPLICATION INTENDED 

FOR THE GULF OF EDREMIT 

ABSTRACT 

PURPOSE 

 The concept of “smart city” has emerged with the intensive use of technology in order to 

solve the city problems at the present time and to make the human life more qualified. Due to the 

spread of smart city applications, tourism is also affected such as many sectors. The developments of 

smart destination have become important with the aims of protecting tourism resources, using them 
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effectively and improving the experience of tourists. In this study, the formation of smart destinations 

are discussed with the description of smart city development and smart tourism applications. It is 

emphasised that the tourism structure and potential of the gulf of Edremit which is one of important 

tourism destinations of Turkey was examined and The gulf of edremit should focus on the 

development of smart destinations in order to get the share it deserves from tourism. Smart 

applications intented to the gulf of edremit were designed for providing the development on the way to 

becoming a smart destination. The designs in point were made by Adobe Fireworks CS6 software 

program. Along with the designs of smart destination experience of the gulf of edremit presented in 

the study, Creative suggestions were presented to introduce the tourism sources and to increase the 

tourism mobility by improving the tourist experiences.  

MATERIAL AND METHODS 

Analyzing ancient sources and analyzing images that are representatives of the legacy which 

remains form the past to present, In the presentation and marketing processes of the gulf of Edremit, it 

has been tried to evaluate these images in terms of tourism. 

Keywords: Smart City, Smart Tourism, Smart Destination, The Gulf of Edremit, Adobe Fireworks 

CS6. 

GİRİŞ 

Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan gelişimler nedeniyle birçok değişikliğe uğrayan dünya 

şehirleri, sanayileşme ile birlikte bilimsel ve teknolojik gelişmelerle insan yaşamını olumlu anlamda 

etkilerken, zamanla artan şehir nüfusu doğal, tarihi ve kültürel kaynakların etkin kullanılamaması, 

iklim değişiklikleri, altyapı yetersizliği ve çevre kirliliği gibi birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Şehir nüfusunun artması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi amacıyla 

kaynaklarını etkili kullanan, ekonomik verimliliğini ve çevre korumasını sağlayan sürdürülebilir 

kalkınma anlayışı önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir, çekici, güvenilir, rahat ve sahip olduğu 

teknoloji donanımları ile yaşam kalitesini artıran “akıllı şehir” kavramı söz konusu şehir sorunlarının 

giderilebilmesi amacıyla ortaya çıkan yeni bir şehir modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şehir sorunlarını gidererek insan yaşamını olumlu yönde etkileyen akıllı şehirler birçok sektörü 

etkilemektedir. Bu gelişimden etkilenen sektörlerin başında turizm gelmektedir. Akıllı turizm gelişimi 

ile bölgede yaşayan yerel halkın yaşam kalitesi artırılırken bölgeye gelen turistlerin istek ve 

ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet verebilmek amaçlanmaktadır. Akıllı şehir gelişim sürecindeki 

uygulamaların turizm sektöründe kullanılması sonucu akıllı destinasyon kavramı ortaya çıkmış ve 

turistlerin seyahat deneyimlerini artırmak ve paydaşlar arasında bilgi alışverişi sağlamak için 

“akıllılık” kavramı benimsenmiştir. Akıllı destinasyon gelişiminin dinamik bir ağ, etkili ve katılımcı 

bir yönetim ile gerçekleşebileceği söylenmektedir (Micera, Presenza, Splendiani ve Del Chiappa, 
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2013). Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların ön plana çıktığı turizm sektöründe sürdürülebilirlik 

kavramı önemli bir hal alırken, turizm kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kullanılması turist 

çekiciliğinin devamlı gelişim göstermesi konusunda da önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada ilk olarak dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de gerçekleştirilen akıllı şehir gelişimi 

ile ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Akıllı şehir gelişimi anlatıldıktan sonra bu gelişimden en 

fazla etkilenen sektörlerden biri olan turizm sektörünün akıllı gelişimi süreci ve bu sürecin nasıl 

gerçekleşebileceği konuları ele alınmıştır. Akıllı turizm gelişimi sonucunda ortaya çıkan akıllı 

destinasyon kavramı Edremit Körfezi için tasarlanmıştır. Bu tasarım oluşturulurken Edremit 

Körfezi’nin turizm arz ve talep yapısı betimleyici istatistiklerle ortaya konulmuş ve akıllı destinasyon 

deneyimi için akıllı uygulama örnekleri sunulmuştur. 

Çalışmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin 

toplanması sırasında konu ile ilgili alanyazın detaylı bir şekilde incelenmiş, güvenilir olarak kabul 

edilen veri kaynaklarına ulaşılarak bilgisayar ve internet ortamında ulusal ve uluslararası kaynakların 

veri tabanları kullanılmıştır. Söz konusu veriler, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvalık, Burhaniye, 

Edremit, Gömeç, Havran Belediyeleri ve ilçe kültür ve turizm müdürlükleri ve Dünya Bankası (The 

World Bank) kaynaklarının internet ortamında bulunan veri tabanlarından elde edilmiştir. Adobe 

Fireworks CS6 programı kullanılarak tasarlanan akıllı destinasyon uygulamalarında kullanılan 

fotoğrafların tamamı Edremit Körfezi’nin turizm varlıklarına aittir.  Bu fotoğrafların temin 

edilmesinde Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran belediyeleri, turizm danışma 

müdürlükleri, kaymakamlıkları, ticaret odaları, Sanat Duvarı web sitesi, Gezip Gördüm gezi rehberi 

yazarlarından Sami Altınay’a ait Ayvalık fotoğrafları ve Doktor Öğretim Üyesi Sabriye Çelik Uğuz’a 

ait Edremit Körfezi fotoğraf arşivinden faydalanılmıştır. 

1. AKILLI ŞEHİR KAVRAMI 

Akıllı şehir kavramı ilk olarak ABD’nin San Francisco eyaletinde bulunan Silikon Vadisi’nde, 

teknolojik inovasyonlarla bilgi merkezleri olan bilim parkları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

“Küresel Ağ Şehri” ve “Multimedya Şehri” kavramları da planlanan bilim parklarını isimlendirmek 

için önerilmiştir. BİT’ler vasıtasıyla şehirler, bilgisayar ağlarıyla çevrelenerek ulaştırma, sağlık ve aile 

planlaması konularını çözüme kavuşturmak üzere oluşturulmuştur (Mora, Deakin ve Bolici, 2017). 

Hall (2000) akıllı şehri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve yüksek yaşam kalitesine sahip, 

dijital teknolojiler, sensörler ve birbirine bağlı teknoloji sistemleri ile şehir ağını kurmuş, gelişmiş BİT 

altyapısı ile de geleceğin güvenli, yeşil, sürdürülebilir ve erişilebilir şehir merkezi şeklinde 

tanımlamıştır. Harrison ve diğerleri (2010)’ ne göre ise akıllı şehir, insan ve sosyal sermayeye yatırım 

yapan, katılımcı yönetim anlayışı ile kaynaklarını yöneten, akıllı teknoloji sistemlerini kullanarak 

gerçek zamanlı veriler toplayan, depolayan, analiz eden, elde edilen bulgular yoluyla akıllı gelişim 
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politikaları oluşturarak kamu güvenliği, eğitim ve sağlık gibi yaşam kalitesini yükselten hizmetler 

sunan şehirdir. 

Akıllı şehir birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde tanımlanmasına rağmen bağlantılı 

şehir, zeki şehir, bilgi şehri, dijital şehir gibi pek çok kavramla ilişkilendirilerek alanyazında yer 

almaktadır. Akıllı şehri, alanyazında benzer amaçlarla kullanılan ancak çoğunlukla sadece teknoloji 

odaklı olan bu terimlerden ayıran ana unsur, akıllı şehir kavramının teknolojinin yanı sıra insan 

yaşamını dikkate alıp yaşam kalitesini yükseltmeyi temel amaç olarak merkezine almasıdır. Bu 

bağlamda Görsel 1’de de gösterildiği gibi birçok araştırmacı tarafından 6 temel akıllı şehir bileşeni 

ortaya konmuştur. Akıllı anlamda gelişip ilerleyen şehirlerde akıllı şehir bileşenleri kullanılarak 

şehirlerin ne kadar akıllı olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Görsel 1. Akıllı Şehir Bileşenleri 

Akıllı ekonomi; iş piyasasında yenilikçilik, girişimcilik ve esneklik gibi ekonomik rekabetçilik 

konularını kapsarken aynı zamanda ulusal ve uluslararası entegrasyonu da içerir. Akıllı insan; yalnızca 

vatandaşların nitelikleri veya eğitim seviyeleri ile değil, aynı zamanda kamusal yaşam ve dış dünyaya 

karşı açıklık konusundaki sosyal etkileşimlerin kalitesi ile de tanımlanmaktadır. Akıllı yönetim; 

siyasal katılım, vatandaşlara yönelik hizmetler ve yönetimin işleyişi konularını kapsar. Akıllı ulaşım; 

ulusal ve uluslararası erişilebilirliğin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve modern, 

sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin bulunabilirliği açısından da önemlidir. Akıllı çevre; doğal ve çekici 

alanlardaki kirlilik, kaynak yönetimi ve ayrıca çevreyi korumaya yönelik çabalarla tanımlanmaktadır. 

Son olarak, akıllı yaşam; yaşam kalitesini ilgilendiren kültür, sağlık, güvenlik, konut, turizm gibi 

çeşitli unsurları kapsar. Bu özellikler, akıllı bileşenlerin çerçevesini oluşturur ve bir kentin akıllı şehir 

olarak performansını değerlendirir. 
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Akıllı 
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Akıllı 
Yaşam 

Akıllı 
Ulaşım 

Akıllı 
Ekonomi 

Akıllı 
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1.1. Akıllı Şehir Gelişiminin Gerekliliği 

Dünya genelinde şehirlerdeki nüfus yoğunluğu her geçen gün artmaktadır ve bu artış çoğalarak 

devam etmektedir. Günümüzde 7,5 milyarı aşan dünya nüfusunun 4 milyardan fazlası şehirlerde 

yaşamaktadır. Şehirlerin nüfuslarındaki bu önlenemez artış sonucunda 2030 yılında dünyada 

şehirlerde yaşayan nüfusun 5 milyarı bulması beklenmektedir (Worldometers).  

Çizelge 1. Dünyada Şehir Nüfusunun Yıllara Göre Artışı 

Yıl Dünya Nüfusu Şehir Nüfusu Şehir Nüfusunun Oranı (%) 

1960 3.033.212.527 1.019.494.911 33,6 

1970 3.700.577.650 1.350.280.789 36,5 

1980 4.458.411.534 1.749.539.272 39,2 

1990 5.330.943.460 2.285.030.904 42,9 

2000 6.145.006.989 2.856.131.072 46,5 

2005 6.542.159.383 3.199.013.076 48,9 

2010 6.958.169.159 3.571.272.167 51,3 

2015 7.383.008.820 3.957.285.013 53,6 

2016 7.466.964.280 4.034.193.153 54,0 

2017 7.550.262.101 4.110.778.369 54,4 

Kaynak: Worldometers, Dünya Nüfusu İstatistikleri. 

Çizelge 1’de 1960 yılından 2017 yılına kadar şehir nüfusu ve şehir nüfusunun dünya nüfusuna 

oranı gösterilmektedir. Worldometers verilerine göre, 1960 yılında dünya nüfusunun %33,6’sı 

şehirlerde yaşamaktayken, 2017 yılına gelindiğinde bu oranın %54,4’e yükseldiği görülmektedir. 2050 

yılında ise dünya nüfusunun %65,2’sinin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Yüzyılın sonuna 

gelindiğinde ise, araştırmacılar dünya nüfusunun % 80'inin şehirlerde yaşayacağını tahmin etmektedir.  

Şehirlerde hızla artan nüfus sonucu ortaya çıkan sorunlar, insan yaşamını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Hatta bu sorunlar zaman zaman insan yaşamını bile sonlandırmaktadır. Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre her yıl ortalama 12,6 milyon insan sağlıksız 

ortamlarda yaşadığı ya da çalıştığı için hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık üçte ikisi inme, 

kalp hastalığı, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkları gibi hava, su ve gıda kirliliğinin sebep 



971 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

olduğu hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlardan en çok etkilenen ve hayatını kaybeden kitle 

5 yaşından küçük çocuklar ve 50-75 yaş arası yetişkinler ile yaşlılardır (UNEP, 2016). 

2. AKILLI ŞEHİRLERDEN AKILLI TURİZM VE AKILLI DESTİNASYON GELİŞİMİNE 

YÖNELİM 

Teknolojinin hayatın her alanında kullanılmaya başlanması turizm sektörünü de etkilemiş ve 

turistik deneyimlerin zenginleştirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi zorunlu hale gelmiştir (Lopez 

de Avila, 2015). Günümüzde turistler seyahat öncesinde, seyahat sırasında ve seyahat sonrasında 

ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için akıllı uygulamaları talep etmektedir. Akıllı teknolojileri 

kullanarak gelişim sağlayan destinasyonlar rekabet gücünü artırmaktadır. Destinasyonların akıllı 

gelişim göstermesinin en önemli şartı bilgi iletişim teknolojilerinin destinasyona entegre edilerek 

mevcut teknoloji altyapısının geliştirilmesidir. Tüm bu çabalar sonucu yaşam kalitesinin artması ve 

sürdürülebilir gelişimin sağlanması da mümkün hale gelecektir (Gretzel, Werthner, Koo ve Lamsfus, 

2015). Özetle akıllı turizm, turist deneyiminin geliştirilmesi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin 

turistik destinasyona entegre edilmesi sonucu ortaya çıkan sosyal bir fenomendir (Hunter, Chung, 

Gretzel ve Koo, 2015). 

Akıllı turizm kavramı hem teorik hem de pratik olarak akıllı şehir gelişiminden ortaya çıkan bir 

kavramdır (Buhalis, Amaranggana, 2014). Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi akıllı 

teknolojilerin turizme entegre edilmesini ve BİT ile donatılmış bir turizm platformunu ifade 

etmektedir (Zhang, Li, Liu, 2012). Ekonomik bakımdan gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için 

akıllı turizm kavramı, turizm gelişimi için önemli bir stratejidir. Çin, İspanya, Güney Kore gibi ülkeler 

akıllı turizm projelerine büyük yatırımlar yapmaktadırlar. 

BİT, turizm endüstrisini büyük ölçüde etkilemiştir ve turizmde yeniliklerin motive edici gücü 

olmaya devam etmektedir. Turizm endüstrisindeki teknolojik etki, yalnızca tedarikçileri etkilemekle 

kalmamakta, aynı zamanda tüketicileri de etkilemektedir. BİT'lerdeki ilerlemenin turistlerin 

davranışlarında değişikliklere neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak BİT'lerin 

büyük başarısı, turistlerin mobil uygulamalara olan tutumunu etkilemekte ve böylece kullanıcıların 

deneyimini arttırmaktadır (Buhalis, 2003; Buhalis ve Law, 2008).  

Günümüzde turistik mal ve hizmet üretip satan turizm üreticileri turistlerin davranışlarında ve 

turistik çevrede gerçekleşen değişiklikler nedeniyle birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlarla 

başa çıkabilmek için teknolojinin sunduğu imkânlar değerlendirilmeli ve mevcut turizm kaynaklarına 

entegre edilmelidir. BİT’ler turistik destinasyonlara entegre edildiğinde turistlere yeni deneyimler, 

para-zaman verimliliği ve turizm destinasyonunun rekabet gücünün artması açısından katkı 

sağlamaktadır (Gretzel, 2011; Gretzel, Sigala, Xiang ve Koo, 2015). Bu nedenle akıllı şehir gelişimi 

akıllı turizm gelişimini teşvik etmektedir.  
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Akıllı teknolojilerin turizm sektöründeki uygulamaları, turizm endüstrisinin işlevlerinde, 

yapısında, turist davranışları ve taleplerinde köklü değişiklikler yaratmıştır (Connell ve Reynolds, 

1999; Buhalis ve Law, 2008). Bu nedenle akıllı turizm kavramı üzerinde birçok araştırma 

yapılmaktadır. Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu akıllı destinasyonlar, oteller, restoranlar ve 

eğlence odaklıdır (Wang, Li, Zhen ve Zhang, 2015). Bunların dışında Koo, Shin, Kim, Kim ve Chung 

(2013), akıllı sistemleri turizm sektöründe kullanma amacının turistik memnuniyeti en üst seviyeye 

çıkarmanın yanı sıra kaynak yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak olduğunu belirtmiştir. 

Turizm hizmet üreticilerinin akıllı turizm gelişimini yakından takip edip akıllı gelişime 

yönelmelerinin en büyük sebebi turistik deneyimleri arttırıp geliştirmek istemeleridir. Bu nedenle 

turistlerin turizm hizmeti alacakları yeri/bölgeyi/alanı/ destinasyonu seçerken yeni ve farklı davranışlar 

sergiledikleri görülmüştür. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile daha tecrübeli, sofîstike, 

talepkâr, daha zor memnun olan yeni bir turist modelinin türediği tespit edilmiştir (Buhalis, Law, 

2008). Teknolojik gelişimler sonucu ortaya çıkan bu yeni turist modeli, bilgi teknolojilerine daha 

kolay erişen ve kullanan, para ve zamanı daha iyi değerlendiren, kişiselleştirmeye ve güvenliğe önem 

veren bir görünüme bürünmektedir. Turistlerin ihtiyaç ve davranışlarında ortaya çıkan bu 

değişiklikler, turizm endüstrisinde de değişimi gerekli hale getirerek daha akıllı turist ik yerlerin 

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır (Wang, Li, Zhen ve Zhang, 2015). Gerçekleşen bu gelişmeler 

sonucunda akıllı turizm yatırımları ile yönetim/yönetişimin iyileştirilmesi, yeni turistik mal ve hizmet 

üretimi, turizm deneyiminin geliştirilmesi, turizm firmalarının ve destinasyonlarının rekabet gücünün 

arttırılması, mevcut BİT altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Gretzel, Werthner, Koo ve 

Lamsfus, 2015; Hunter, Chung, Gretzel ve Koo, 2015). 

Akıllı destinasyonlar BİT’lerin turizm deneyimine dâhil edilmesiyle ortaya çıkan sosyal bir 

olgudur (Hunter, Chung, Gretzel ve Koo, 2015). Akıllı destinasyon gelişiminin en önemli unsuru 

BİT’lerin altyapıya dahil edilmesidir. Bundan yola çıkarak yapılan tanımda Akıllı deneyimlerin 

temeli, teknoloji aracılığıyla turizm deneyimlerinin geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve 

zenginleştirilmesidir (Buhalis ve Amaranggana, 2014). Neuhofer, Buhalis ve Ladkin (2012) akıllı 

turizm deneyiminin itici gücünü veri toplama ve her yerde erişilebilirlik olarak ifade etmektedir. Akıllı 

şehir gelişimlerinin kırsal ve kentsel alanlara uygulanmasıyla sadece vatandaşların değil turistlerin 

ziyaret kalitelerinin arttırılması ve sürdürülebilir turizm gelişimi amaçlanmaktadır (Vasavada ve 

Padhiyar, 2016). 
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3. BİR DESTİNASYON OLARAK EDREMİT KÖRFEZİ’NİN TURİZMDEKİ 

MEVCUT ARZ VE TALEP YAPISI 

3.1. Edremit Körfezi Turizminin Arz Yapısı 

Balıkesir ve Çanakkale ilçelerinin Kuzey Ege Bölgesinde yer alan Edremit Körfezi, doğal 

yapısı, tarihi mirası ve kültürel zenginliği ile turizm sektöründe ön plana çıkan bölgelerdendir. Edremit 

Körfezi, kıyı turizmi bakımından temiz ve donanımlı plajlara, yeraltı su kaynakları ile kaplıcalara, Kaz 

Dağlarından gelen temiz ve zengin oksijene, antik çağa kadar uzanan tarihi yerlere,  müze ve ören 

yerlerine, sit alanlarına, milli parklara, koruma alanlarına ve tabiat parklarına, mimarisi, mutfağı ve 

yerel etkinlikleri ile kültürel değerlere sahiptir.  

Ege denizine 178,5 km uzunluğu bulunan Edremit Körfezi, deniz turizmine elverişli donanımlı 

plajlara sahiptir. Balıkesir ilinde bulunan 23 plaj, deniz suyunun, plajların temizliğini ve donanımlı 

olmasını ifade eden mavi bayrak uygulaması ile ödüllendirilmiştir. Bu plajların 18 tanesi Balıkesir 

sınırları içerisinde yer alan Edremit Körfezi ilçelerinde (Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç) 

bulunmaktadır. Bu nedenle Edremit Körfezi deniz turizmi için büyük bir potansiyele sahiptir. 

3.2. Edremit Körfezi Turizminin Talep Yapısı 

Edremit Körfezi’nin turizm talep yapısının belirlenebilmesi amacıyla bölgedeki konaklama 

işletmelerinin konaklama, geceleme ve ortalama kalış süreleri incelenerek elde edilen veriler Balıkesir 

ve Türkiye geneline oranlanarak körfeze yönelik turizm talebinin durumu ortaya koyulacaktır. Gömeç 

ve Havran ilçelerine ait verilerin bulunmaması nedeniyle incelemeye dâhil edilmemiştir. 
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Çizelge 2. Edremit Körfezi’ne Gelen Yerli ve Yabancı Turistlerin Konaklama Bilgileri  

Yıllar 

Yabancı Turistler Yerli Turistler 

Tesise 

Giriş 

Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Ortalama 

Kalış 

Süresi 

Tesise 

Giriş 

Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Ortalama 

Kalış 

Süresi 

2008 82.993 214.467 2,58 679.850 1.347.968 1,98 

2009 71.890 170.220 2,37 773.118 1.642.823 2,12 

2010 111.170 220.666 1,98 823.715 1.000.653 1,21 

2011 215.227 403.088 1,87 758.227 1.849.267 2,44 

2012 132.141 257.827 1,95 910.937 1.842.224 2,02 

2013 143.539 269.938 1,88 817.421 1.532.529 1,88 

2014 112.980 264.193 2,34 760.465 1.423.442 1,87 

2015 161.328 281.768 1,75 895.770 1.702.980 1,90 

2016 50.776 100.122 1,97 858.845 1.494.682 1,74 

2017 93.046 153.373 1,65 585.770 1.263.964 2,16 

2008-2017 

Ortalama 

Değer 

1.175.090 2.335.662 1,99 7.864.118 15.100.532 1,92 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri. 

Edremit Körfezi’nde bulunan Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerine ait turizm talebi 

istatistikleri Çizelge 2’de gösterilmektedir. Çizelge 2’ye göre Edremit Körfezi’nin yerli turistler 

tarafından daha çok tercih edildiği, yabancı turist sayısının oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir. 

2017 yılında 585.770 yerli turist ağırlayan Edremit Körfezi’ni 93.046 yabancı turist ziyaret etmiştir. 

Aynı zamanda 2008-2017 yılları arasında turist sayıları incelendiğinde istikrarsız bir sürecin yaşandığı 

söylenebilir. Bu nedenle geceleme ve ortalama kalış sürelerinde de düzenli bir gelişim 

sağlanamamıştır.  
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4. BULGULAR  

4.1. Edremit Körfezi’nde Akıllı Destinasyon Deneyiminin Tasarımı 

Edremit Körfezi’nin akıllı destinasyon olarak dönüşümünün sağlanabilmesi ve akıllı 

destinasyon deneyiminin oluşturulabilmesi amacıyla BİT altyapısına ait bir prototip önerilmektedir. 

Bu prototipte turistlerin Edremit Körfezi’nde bulunan doğal ve kültürel tüm turizm varlıklarına 

seyahat öncesi, esnası ve sonrası olmak üzere erişiminin sağlanması, bilgi edinmesi, kişiselleştirilmiş 

hizmetlerden faydalanabilmesi, seyahatini kişisel tercihlerine göre oluşturabilmesi esaslarına 

dayandırılmıştır. Bölgenin en büyük sorunu olan turist sayıları, geceleme ve ortalama kalış sürelerinin 

düşük olması ele alınarak daha fazla ziyaret anlamında “More Visit Adramytteion Gulf” sloganı 

belirlenmiştir. Adramytteion Antik Kentinin varlığı ve etki alanı bölgeyi etkilemiş ve antik çağda 

Adramytteion Körfezi olarak isimlendirilmiştir. Yani antik çağda Adramytteion Körfezi olarak 

isimlendirilen bölge bugünkü Edremit Körfezi’dir. Görsel 2’de Edremit Körfezi’nin Balıkesir sınırları 

içerisinde yer alan Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran ve Gömeç ilçelerine ait fotoğraflar 

kullanılarak ve bu fotoğrafların beş ilçenin bulunması nedeniyle beşgen içinde gösterilmesiyle Edremit 

Körfezi’ni temsil eden bir logo tasarlanmıştır.  Söz konusu beş ilçe için ortak bir imaj olan zeytin 

logosu da beşgenleri taşıyan zeytin dalı figürü ile gösterilmiştir.  

 

Görsel 2: Edremit Körfezi için Tasarlanan Logo 

Edremit Körfezi’nin sahip olduğu turizm kaynakları dikkate alınarak gerçekleştirilen akıllı 

destinasyon tasarımları çerçevesinde, web sitesi, fiziki ve sanal tur rehberi, mobil uygulama, iç-dış 

mekân kioskları, interaktif duvar ekranları, sosyal medya platformları, turistlerin körfezde 

bulundukları süre boyunca tüm aktivitelerde kullanabilecekleri akıllı kart, görsel imgeler kapsamında 

sanal ve fiziki ortamda olmak üzere puzzle, bulmaca ve mobil oyun tasarlanmış olup, körfeze ait tarihi 

kahramanları ve olayları anlatan belgeseller hazırlanması öngörülmüştür.  
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Görsel 3: Web Sitesi Görsel 4: Mobil Uygulama 

Edremit Körfezi için More Visit “Adramytteion Gulf” sloganı ile İngilizce olarak tasarlanan 

web sayfası (http://MoreVisitAdramytteionGulf.org.tr) ziyaretçilere kayıt olabilme ve web sayfasında 

kendilerine ait profillerini oluşturabilme imkânının sağlanması önerilmektedir. Edremit Körfezi 

hakkında bilgilerin yer aldığı web sayfasında arama yapabilme, akıllı kart dolumu ve bilet satın 

alabilme, Edremit Körfezi’nde yapılabilecek aktivitelere, turizm işletmelerine ait bilgilere ve CBS ile 

desteklenmiş harita ile istenilen yere kolayca ulaşabilme, yerel yönetimlerle iletişime geçebilme 

mümkün hale gelecektir.   

Edremit Körfezi’ne gelen ziyaretçilere “My Adramytteion Gulf” sloganından hareketle kendi 

profillerini oluşturmak bölgede geçirdikleri zaman boyunca tüm bilgilere ve aktivitelere 

ulaşabilmeleri, QR karekod özelliği ile hızlı ve temassız ödeme yapabilmeleri, akıllı kartlarına ücret ve 

bilet yükleyebilmeleri, sosyal medya platformlarında paylaşım yapabilmeleri, istek, ihtiyaç ve 

şikayetlerini ilgili kişi ya da kurumlara iletebilmeleri ve haritalarla diledikleri yere diledikleri araçla 

gidebilmeleri amaçlanmıştır.  

 

Görsel 5: Bilgi Kiosku Görsel 6: İnteraktif Duvar Ekranı 

Görsel 5 ve Görsel 6’da yer verildiği gibi ilçe merkezlerine, turizm kaynaklarının bulunduğu 

bölgelere ve toplu taşıma noktalarına yerleştirilecek olan kiosklarla turistlerin bilgilendirilmesi, akıllı 

kartlarına yükleme yapabilmesi, QR karekod özelliği ile temassız ve hızlı hizmetler satın alabilmesi 

amaçlanmaktadır. Körfezde bulunan ilçelerin kritik noktalarına ve turist yoğunluğunun fazla olduğu 

bölgelere yerleştirilmesi planlanan interaktif duvar ekranlarında Edremit Körfezi’nin tanıtımı 

yapılacak ve aynı zamanda turistlere gerçek zamanlı bilgi akışı sağlanacaktır.   
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, akıllı şehir gelişimi ile ortaya çıkan akıllı turizm kavramına ve akıllı turizm 

uygulamaları ile akıllı hale gelen destinasyonlara yer verilmektedir. Bilginin ve bilişim teknolojilerinin 

büyük önem kazandığı çağımızda teknoloji kullanımı ile şehirlerin akıllı gelişiminin nasıl 

gerçekleştiği, akıllı şehirlerin yapısı, kullanılan teknoloji sistemleri ve akıllı şehir uygulama örnekleri 

anlatılmaktadır. Bu gelişimden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründe 

akıllılığın sağlanabilmesi için gerçekleştirilen uygulamalara yer verilerek destinasyonların akıllı bir 

yapıya bürünme süreci incelenmektedir. Çalışmanın yöntem bölümünde ise zengin tarihi, doğal ve 

kültürel değerlere sahip olan Edremit Körfezi’nin turistik arz ve talep yapısı incelenerek Edremit 

Körfezi için akıllı destinasyon tasarımı önerilmiştir. Edremit Körfezi’nin akıllı destinasyon kavramına 

uygun olarak gelişim göstermesi ile potansiyeline uygun şekilde daha fazla turist sayısına ulaşması, 

turistlerin bölgede daha fazla geceleme ve kalış göstermesi, turizm gelirlerinde artış gerçekleşmesi ve 

bu sayede bölge ekonomisinin canlanmasıyla ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması 

öngörülmektedir.  

Edremit Körfezi’nin turizm talep yapısı incelendiğinde, potansiyeline uygun turizm talebinin 

gerçekleşmediği görülmektedir. Özellikle yabancı turist sayısı, ortalama kalış ve geceleme sürelerinin 

oldukça düşük olması (1,99) bölgeyi bir geçiş noktası haline getirmektedir. Bunun en büyük 

sebeplerinde biri ise körfezin turizm kaynaklarının yeterince kullanılmamasıdır. Turizm varlıkları 

konusunda oldukça zengin kaynaklara sahip olan Edremit Körfezi’nin BİT altyapısında önemli 

eksiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle bütüncül bir turizm politikası da oluşturamayan bölge, turizm 

kaynaklarının sunulması ve tanıtılması konusunda sorunlar yaşamaktadır. Hatta sahip olunan turizm 

kaynaklarının varlığından bölgeye gelen turistlerin yeterli bilgisinin bulunmadığı söylenmektedir.  

• Akıllı destinasyon gelişiminin sağlanabilmesi için yerel/merkezi yönetimler/hükümet, 

destekleyiciler (üniversiteler, araştırmacılar, tasarımcılar, planlayıcılar, STK’lar ve benzeri), turistler, 

yerel halk, turizm işletmeleri, girişimciler/yatırımcılar arasında verimli ve sürdürülebilir bir işbirliğinin 

sağlanması gerekmektedir. 

• Ücretsiz Wi-Fi hizmeti yerel halk, yerli ve yabancı turistler için önemli bir hizmettir. Bu 

nedenle Edremit Körfezi’nde önemli meydanlarda, turistik yerlerde, plajlarda, müzelerde, 

havalimanlarında, otobüs terminalleri gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde ücretsiz Wi-Fi 

hizmetinin verilmesi gerekmektedir.  

• Edremit Körfezi’nde turist hareketliliğinin izlenebilmesi için bölgenin kritik noktalarına özel 

kameralar ve sensörler konumlandırılabilir. Bunun yanında trafik kontrolünün sağlanabilmesi 

amacıyla gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayan trafik yönetim sistemi oluşturularak ulaşım sorunları 

giderilebilir.  
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• Atıl durumda olan tesislerin turizm hizmeti verebilmesi amacıyla yenilenmesi gerekmektedir. 

Bunun yanında mimari olarak iyi durumda olan tesislerde teknoloji altyapısının oluşturulması ve 

böylelikle turistlere daha kolay, rahat, çekici, kişisel, temiz ve güvenli hizmetler verilmesi sağlanabilir. 
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ABSTRACT 

AIM 

To date a great number of studies on Transformational leadership and its outcomes has 

conducted on western samples while lesser examinations are available in the eastern context. 

Therefore, the present research aims to expand, and determine the role of transformational leadership 

and particularly three outcomes i.e., turnover intentions, task performance, and organizational 

citizenship behavior with the arbitrating influence of psychological empowerment in universities of 

Punjab, Pakistan. 

MATERIAL AND METHODS 

  The unit of analysis of the current study is 425 teachers, who are working at various sectors’ 

(public and private), and positions (i.e., administrative and managerial) in the universities of Punjab, 

Pakistan. Self-structured, questioners and observation was utilized as a data collection technique. 

The questionnaire was returned by 415 participants making it 92.2%.  

CONCLUSION 

Overall the results depicts the significant connection between transformational leadership 

task performance, and organizational citizenship behavior. While, turnover intentions shows negative 

association with transformational leadership. 

DISCUSSION 

The results are consistent with prior studies and demonstrated the correlation between the 

transformational leadership and psychological empowerment. Research findings has implications for 

the researchers and policy makers as the dominance of transformational leadership can increase the 

task performance, and organization citizenship behavior, reduce the level of turnover intentions’ 

among the employees in higher education sector of Pakistan. 

Keywords: Transformational leadership, psychological empowerment, outcome behaviors.  
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INTRODUCTION 

Transformational leadership (TLF) is one of an essential style in the domain of 

organizational research (Ozaralli, 2003), and is considers a motivational tool which enhance the 

skills of followers with the ultimate goal of personal development for the future (Dong et al., 2017). 

Though, considerable scholar efforts spend to explain its positive effects on subordinates and 

organization outcomes (Cicero and Pierro, 2007; Schyns and Schilling, 2013). Prior studies indicates 

mix results about transformational leadership and organizational outcomes (i.e., Carter, 2009; 

Voegtlin et al., 2012). However, until now the influence of transformational leadership particularly 

with three organizational outcomes i.e., task performance, organization citizenship behavior, and 

intention to quit is overlook. Hence, the current research turns to inimitable as it explains the 

mention association in consolidation with these three important organizational outcomes in one study 

for the first time with the relationship of transformational leadership. 

Recent examinations also emphasis the various key mechanisms’ between TLF and its 

possible predictors for example organizational culture, Innovation, role ambiguity, and trust (i.e., Al-

Yafee et al., 2011; Zeinabadi, and Rastegarpour, 2010). In comparison to other mediating variable 

Psychological empowerment is remained unseen and received less attention as mediator especially 

within the above mention framework. So the study will fill this theoretical gap. 

Besides this setting, the aim of hypo-deductive study is to determine the autonomous role of (TLF) 

with three predictors i.e., task performance, intention to quit, and organization citizenship behavior 

particularly with the mediate influence of psychological empowerment within the sitting of higher 

education. Consequently, the research is significant in a number of ways: It enlightens the realism of 

TLF in universities of Punjab, Pakistan. Though the sector relatively not that much deep seated in 

term of its foundation therefore education sector considers foremost developing industry in 

Pakistan’s economy mainly in recent years. Secondly, the research is necessary as numerous studies 

with the connection of (TLF), and it’s job outcomes has been done (i.e., Dewettinch and Amejde, 

2011) but little insights carried out with the comprehensive picture especially in eastern context. 

Thirdly, the research subsidizes to theory by providing the analysis of the mediating role of 

psychological empowerment among TLF and three employee outcomes task performance, turnover 

intention, and OCB. Lastly, the study contributes by employing the social exchange theory to 

examine the association between transformational leadership and three outcome behaviors. Hence 

subsequent are the sub-objectives of research: 

 To determine the connection between TLF and three outcome behaviors in the lance of social 

exchange theory? 

 To examine the association among transformational and psychological empowerment? 
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 To make recommendations to managers, policy makers, and the stakeholders of the tourism 

sector of Pakistan. 

The subsequent parts of the study is organized as follows: Segment 2, literature, hypothesis and 

research framework. Section 3, Methods. Results and discussion in Segment 4, conclusion and 

future research directions’. 

1. LITERATURE REVIEW 

1.1. Transformational Leadership 

Transformational leaders define as to enhance the attention of followers and prepare them for the 

future in order to accomplish future goals of an organization (Morales et al., 2011). They create the 

environment of trust and empower the subordinates to increase the effectiveness of an organization 

(Epitropaki and Martin, 2005). Further, Transformational leaders bring change among individuals 

and social systems by adopting four type of roles i.e., stimulating motivation, personal consideration, 

idealized impact, and intellectual encouragement (Bass, 2008). 

1.2. Psychological Empowerment as a Mediator 

Psychological empowerment is always taken as an important tool to enhance the intrinsic motivation 

of an employees (Seibert, et al., 2011). Psychological empowerment based on various behaviors e.g., 

choice, capability, meaning, and influence (Spreitzer, 1995) and these activities shows employees' 

thoughts about their leaders', workplace roles, and its consideration to affect how employees tend to 

construct their environments subjectively. 

1.3. Employee Performance 

Task performance considers a focal point for all organizations, and depict technical core of an 

organization in the accomplishment, and practical requirements’ of an organization (Kehoe et.al. 

2016). It covers knowledge, facts, and strategic decisions with relevant to the key tasks, which a 

coworker utilizes in order to attain a job (Borman, and Motowidlo, 1993). In short, this type of 

performance is more directly link to a firm key objectives than other types of performance and 

reflects employees’ effectiveness in fulfilling their assigned roles within an organization. 

1.4. Turnover Intention 

Turnover (TLF) reflects an intention of an employee’s start to think about switching or planning to 

leave their workplace, probably to leave (turnover) the organization (Coomber, and Barriball, 2007). 

Turnover intention is likely to decrease in presence of an employees at the workplace and negative 

attitude at the workplace (Ram and Parbhakar, 2010; Avey et al., 2010). 
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1.5. Organizational Citizenship Behavior 

Organization citizenship behavior (OCB) is voluntary behavior displays by a coworker that is not 

directly connects with his or her actual job description, so this kind of actions’ known significant for 

the efficiency of an organization (Yoon, 2009). 

It is always crucial for transformational leaders to get the performance by empowering the followers 

(Avolio et al., 2004).The capability of managers to correctly exercise TLF in dealing organizational 

roles may influence subordinates’ performance (Howell and Avolio, 1993). Nevertheless, mostly 

employee can vary from contextual to task performance (Dane, 2011). 

Prior literature indicates that TLF has a negative or insignificant relation with followers’ turnover 

intentions. TLF leaders decrease the employee turnover intention from the firm by depicting how the 

standards of the firm can meet (Bass and Riggio, 2006). In result, employees’ willingness to remain 

in the firm increases, as leader is seen as a path to accomplish their objectives. 

OCB considers a behavior which is flexible, not directly connected to the formal reward system and 

collectively promotes the successful functioning of the firm (Organ, 1988). Besides this rare various 

studies acknowledged the association between OCB and TLF (e.g., Chen et al., 1998). 

Transformational leaders empower the subordinates to convert them into future efficient leaders 

(Burns, 1978). Empowering followers to achieve firm objectives, and task performance aims are the 

strength of TLF (Avolio et al., 2004). Additional, a careful investigation exposed that the association 

between TLF and subordinates tasks performance is indirectly influences by empowerment (Bartram 

and Casimir, 2007).  

Transformational leadership reduces subordinates’ intentions to quit through empowering and by 

showing how the objectives and values of a firm, employees, and leader are mutual agreement (Bass, 

and Riggio, 2006). Employee intentions to continue in the firm reduces by the transformational 

leaders because they concern with the staff to make any decision. Further, scholars’  efforts shown 

the facilitating relationship of psychological empowerment between TLF and turnover intentions’ 

(Shamir et al., 1993; Coomber and Bariball, 2007). 

 Literature indicates the arbitrating role of psychological empowerment between TLF and different 

employee outcomes i.e. satisfaction, task performance, intention to quit (Dvir et al., 2002; Bono and 

Judge, 2003). To the best of our information, no existing research has presented the association 

between TLF and OCB with the arbitrating influence of psychological empowerment in a single 

research (Callard, and Rose, 2012). 
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2. HYPOTHESIS 

H1. Transformational leadership positively effect on task performance 

H2. Transformational leadership negative effect on intention to quit  

H3. Transformational leadership positively effect on organization citizenship behavior 

H4.Psychological empowerment positively arbitrates between TLF, and task performance 

H5. Psychological empowerment negatively arbitrates between TLF, and intention to quit 

H6. Psychological empowerment positively arbitrates between TLF, and organization citizenship 

behavior. 

 
Fig 1. Research Framework 

 

3. METHODOLOGY 

The study applied cross-sectional research design bases on its nature and objectives. The sample of 

the current study reflects the participants from HEC (Higher education commission) affiliated 4 

universities of Punjab, Pakistan. Self-structured, questioners and observation are utilized as a data 

collection technique. The questionnaire returned by 415 participants making it 92.2%. The survey 

include a Likert scale of five points (not at all to extremely) to note the replies of staff on the 

nominated variable (see Table 1). Additionally, to determine the replies on stated constructs the 

survey also covered a part of information about the profile of respondents such as their 

demographical background information such as age, qualification, and sex. 
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Table 1. Scale Construct 

 

4. ANALYSIS AND RESULTS 

All data were collected through self-administered questionnaire for which the reliability is checked 

by Cronbach alpha. Correlation analysis observe the mutual interconnection among the selected 

variables (see Table 2). The table presents estimated values of Cronbach alpha coefficients in order 

to focus on the reliability and internal consistencies among the measures. Cronbach's alpha values 

depicts that data on all constructs include in research is reliable. All the assumptions for Pearson 

correlation have been fulfilled. Considering the analysis output all the variables show significant 

relations. 

Table 2. Correlation 

Notes: *, **, *** refers the significance level less than 1%, 5%and 10% respectively. 

 

Transformational leadership and empowerment (Sig. value is .000 and test value is .518), 

Performance (Sig. value is .000 and test value is .677) except Intention to quit, and empowerment 

(Sig. value is .406 and test value is .041), organization citizenship behavior and empowerment (Sig. 

value is (.844 and test value is .010). The value of Cronbach may be bigger than 0.5. The lower 

values of Cronbach alpha are acceptable if less percentage of items are utilized in the research 

(Prodan et al., 2015; Taber, 2017; Griethuijsen, and Trimmer, 2014). 

Scale Subject Sources 

Transformational leadership Multi leadership questionnaire (MLQ) developed by 
(Bass,1985) 

Psychological Empowerment  6 items scale developed by (Spritzer,1995) 

Performance  4 items scale was adopted from (Casimir et.al.,2006) 

Intention to quit 3 items scale was adopted from (Bluedorn,1982) 

Organization citizenship behavior 6 items scale was adopted from (Samech& Drachzahavy) 

 TLF EP TP ITQ OCB 

TLF 
1 

(.905) 
    

EP 
.518** 

.000 
1 

(.730) 
   

TP 
.466** 

.000 
.677** 

.000 
1 

(.799) 
  

ITQ 
. 107* 

.030 
.041 
.406 

.191** 

.000 
1 

(.723) 
 

OCB 
.153** 

.002 
.010 
.844 

.176** 

.000 
.305** 

.000 
1 

(.712) 
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Table 3. Regression 

 

Table 4 reveals that the results of simple regression analysis on all variables. It can be observe that 

the influence of psychological empowerment has positive significant on task performance (β=0.674, 

Significant. <0.01), while its influence on turnover intentions (β=0.051, Significance.>0.10), and 

organization citizenship behavior (β=0.024, Significance.>0.10) are negative. Besides, the 

relationship of TLF is positive significant on task performance (β=0.671, Significant.<0.01), 

organization citizenship behavior (β=0.150, Significance.<0.05) and psychological empowerment 

(β=0.075, Significance.<0.01). Nevertheless, the influence of transformational leadership is negative 

significant on turnover (β=-0.204, Sig.<0.05). The observed results in the light of earlier studies (Gill 

et al., 2011; Avey et al., 2008; Ismail et al., 2011; Hamstra et al., 2011), show the importance of 

direct effect of TLF on task performance, turnover intentions, and OCB without the arbitration of 

psychological empowerment. 

Table 4. Mediation 
 

  

Dependent 
Independent 

TP ITQ OCB PE 

PE Coefficient 0.674* 0.051 0.024  

t-ratio 13.4 0.693 0.447  

R2 0.468 0.002 0.001  

F 

Sig.(F) 

180.59 

(0.000) 

0.480 

(0.489) 

0.199 

(.656) 
 

TLP Coefficient 0.671* -0.204** 0.150** 0.075* 

t-ratio 8.677 -2.159 2.154 10.056 

R2 0.273 0.022 0.022 0.330 

F 

Sig.(F) 

76.84 

(.000) 

4.66 

(.032) 

4.63 

(.032) 

101.1 

(.000) 

Independent 

Variable 
Coefficient Standard Error t-ratio 

TLF 0.247 0.191 1.293 

PE 0.565* 0.042 13.452 

R2 0.632 

Adj. R2 0.618 

F Stat. 346.863 

Sig. (F) 0.000 
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5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

The current study determines the association between TLF and three organizational outcomes with 

the mediating influence of psychological empowerment. Results of the research reveal that 

transformational leadership have an essential role in individual performance. Additionally, managers 

or Leader with transformational style impose a positive inclination on the follower’s behaviour and 

such instances have always been found in other studies (Bass, 1985). Moreover, employees working 

under the supervision of transformational leaders becomes more loyal and perform well (Bass, and 

Avolio, 1990).  Statistical results depict the significant correlation among TLF and TP. These results 

share the same output as the earlier ones i.e. (Carter et al., 2013; Ghafoor et al., 2011; Ling, and 

Lubatik, 2008; Colbert et al., 2008). 

Transformational leadership effects workers psychological empowerment and relates to employee 

empowerment as a positive effect. The results of the study declare a significant interconnection 

between TLF and empowerment which can be associated with the previous literature (Avey et al., 

2010; Ismail et al., 2011; Gill et al., 2011). 

 Transformational leadership style holds a negative inclination towards the objective of subordinates 

with regard to their decision i.e., whether to continue working or quit (Avey et al., 2010; Kaur, 

2012). 

Further, OCB result in no association with TLF (Engelbrecht, and Schlechter, 2006; Chen, and Farh, 

1999; Gerstner, and Day, 1997; Chen et al., 2012). The question that these variables do not have any 

link in the leadership culture of Pakistan, gives importance to TLF. The majority of leadership refers 

as the democratic leadership and they don’t prefer to empower subordinates in the authorities. 

Transformational leaders give space to the subordinates for professional development and encourage 

them to perform better within the organizational boundaries. (i.e., Ismail et al., 2011; Bartram, and 

Casimir, 2007). 

The intention to quit and mediate empowerment has a negative correlation with transformation 

leadership. This research elaborates that there is no direct association between these variables. In the 

case of Pakistan, leaders are barely transformative and ended up not prioritizing the empowerment of 

subordinates working under the managers or leaders. 

Transformational leadership embodies positive results and ensures effective psychological 

empowerment, and OCB by playing an important part in the spectrum of education. Moreover, 

psychological empowerment completely mediates the connection among TLF and OCB. The 

outcome of current study is similar to previous works/ studies i.e. Bagheri and Pihie (2011). In the 

context of working environment of developing countries, two reasons can be concluded from no 

mutual positive connection among the TLF and OCB with empowerment as a mediating association. 
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First, hindrance in the behavior of leaders who do not share their powers with the subordinates. 

Second, HR practices are not successfully implemented, hence resulting in the dejected subordinates. 

In the past studies a number of occasions reflects that subordinates experiencing satisfaction with 

their jobs enjoy good citizenship behavior. Therefore, in a developing country work culture like 

Pakistan, more training and development initiatives, empowerment and leadership will result towards 

organizational citizenship behavior. 

6. LIMITATIONS AND FUTURE DIRECTIONS 

This research has two main restrictions; firstly, data is gathered from the universities (teachers) of a 

certain area. In future research, more universities can be targeted for a diverse collection of data set 

which will increase the generalizability of study. Secondly, all the data is collected through a single 

source. The further studies can extend it to the managers and leaders. For coming studies more 

mediating variables should check in this framework such as emotional reactions, different 

psychological needs, and culture. Only one sector was targeted. The outcomes of the research may 

vitally be important to understand the nature of different sector and to calculate the outcomes of 

different variables in different organizations and environments. Though, in the past researchers have 

endeavored to explain this link but most of the results are associated in the European context and 

work culture. It is really important that the leadership style should be studied from the point of view 

of the developing countries like Pakistan where research concerning leadership style have not been 

carried out. It can be helpful to study the job outcomes that ultimately influence the intention to quit 

and organizational citizenship behavior in a research based study. 
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ÖZET 

Ülkemiz siyasi tarihi incelendiğinde farklı hükümet modellerinin uygulandığı görülmektedir. 

Uzun bir parlamenter hükümet modeli tecrübesi bulunan Türkiye’nin parçalanmış bir siyasi tablo ile 

istikrarı yakalaması pek de mümkün olmamıştır. Zaman zaman hangi hükümet modeli uygulanırsa 

daha demokratik, istikrarlı ve hızlı karar alınabileceği tartışılmış, bu tartışmalarla birlikte başkanlık 

sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliği gündemdeki yerini almıştır. 2000’li yılların başında yaşanan 

ekonomik krizler; çok ortaklı koalisyonlar ile 2007 yılında yaşanan 367 krizi sonrası 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilebilmesine olanak tanıyan anayasa değişikliğinin 

referandumda kabul edilmesi sonucu 2014 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle 

parlamenter sistemden yarı başkanlık sistemine yaklaşılması söz konusu olmuştur. 15 Temmuz 2016 

yılında yaşanan menfur darbe girişiminden sonra fiilen yarı başkanlık olarak uygulanan hükümet 

modelinin başkanlık sistemine uygun olarak dönüştürülmesi tartışmaları bu bağlamda daha da 

alevlenmiştir. Nitekim 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa referandumunda Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Modeli kabul edilmiştir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan erken seçimle birlikte 

cumhurbaşkanlığı hükümet modeli fiilen yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda çalışmanın konusu ve 

amacı Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ve uygulaması ile modelin özelliklerinin 

incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle çalışmada Cumhurbaşkanlığı hükümet 

modelinin genel hatları ele alınacak, ardından Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilat yapısının yeni 

modele göre nasıl dizayn edildiği incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistem, devlet, Türkiye. 

PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM AND TURKEY 

ABSTRACT 

When the political history of Turkey is examined, it is seen that different governmental systems 

have been applied. During its long parliamentarian government model experience, Turkey had failed 

to establish political stability because of its fractured political landscape. It is true that there were 

debates on how to establish a more democratic and stable political landscape in a quick way. During 

those debates, there were talks which were about executive-presidential government system were 

suitable to country or not. In early 2000s; economic crises, coalition governments of multiple parties, 
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and the 367 vote crisis in the parliament led the discourse to a possible presidentship elected by 

popular vote, which was realized in 2014. This election made possible to switch from the 

parliamentary system to the semi-presidential system. After the coup attempt in July 15 of 2016, there 

were further debates about to change the de facto semi-presidential system into an executive-

presidential government system. Accordingly on April 16 of 2017, executive-presidential system was 

accepted by the people in the referendum. After the snap election of June 24 of 2018, executive-

presidential government system came into force. The aim of this study is to analyze executive-

presidential government system and its details in Turkey. This study begin with elaborating the 

presidential government system in general terms followed by working on how to adapt the state organs 

to the newly-established government model. 

Keywords: Presidential government system, parliamentary system, government, Turkey. 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz siyasi tarihi değerlendirildiğinde, zaman zaman farklı hükümet modellerinin yürürlüğe 

konularak uygulandığı görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin uzun bir parlamenter hükümet 

modeli tecrübesine sahip olmasına rağmen, parçalanmış bir siyasi tablo ile istikrarı yakalayamadığını 

söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Farklı dönemlerde çeşitli kesimlerde, gerek dönemin 

siyasetçileri tarafından gerek akademik literatürde, hangi hükümet modeli uygulanırsa Türkiye’nin 

daha demokratik, daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağı ve yönetimde nasıl daha hızlı karar 

alınabileceği tartışılmış, bu tartışmalarla birlikte başkanlık sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliği ilk 

sıralardaki yerini bazı dönemlerde kaybetse de gündemdeki yerini korumuştur. Ayrıca bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan değişim ve ilerlemeler ile birlikte mevcut kamu yönetimlerinin ve devletlerin 

yapısı da bu değişimden nasibini alarak toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatta bir takım 

değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Nitekim Türkiye’nin yönetim yapısı da bu değişim ve 

dönüşümden etkilenmiş, yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, yönetim veya hükümet, bir sistem 

sorununun varlığını daha net bir biçimde ortaya koymuştur (Miş ve Duran, 2017: 7 vd.; Arslan ve 

Arslan, 2018: 1220).  

Türkiye’de başkanlık sisteminin uygulanabilirliği ve cumhurbaşkanının halk tarafından 

seçilmesi son otuz-kırk yıllık dönemde hem siyasi kadrolar ve liderler (Yayman, 2016: 281-293; 

Kuzu, 2016: 12) tarafından hem de literatürde oldukça yoğun tartışılan bir konudur (Gülener, 2016: 7). 

Başkanlık sisteminin Türkiye’de uygulanması gerektiğini belirten tezlerde, “güçlü yürütme ve bunun 

doğurduğu siyasal istikrar ve yönetilebilirlik” konuları üzerine yoğunlaşma mevcutken (Miş ve Duran, 

2017: 7), sisteminin “tek adamlığa ve sonuçta otoriter bir yönetime yol açabilmesi nedeniyle bölünme 

ihtimalinden” bahsedildiği (Bayram, 2016: 58) karşı tezler de öne sürülmüştür.  
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1990’lı yılların başında 8. Cumhurbaşkanı merhum Özal tarafından ilk kez dile getirilen bu 

konu, 1997 yılında zamanın cumhurbaşkanı Demirel tarafından yeniden tartışmaya açılmıştır. Ancak 

tartışmaların sağlıklı bir şekilde yapılamaması, ilkelerden ziyade şahısların gözetilmesi ve konunun 

parlamento gündemine taşınmaması nedeniyle herhangi bir anayasal ya da yasal değişiklik girişimi 

yapılmadan unutulmaya terk edilmiştir (Kahraman, 2012: 432). Ancak Türkiye’de mevut parlamenter 

sistemin uygulamada yaratmış olduğu çözümsüzlük ve kriz dönemleri, hükümet sisteminin değişmesi 

noktasında koşulların oluşmasına alt yapı sağladığını (Eren ve Akıncı, 2018: 65) söylemek 

mümkündür. 

1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında yaşanan ekonomik krizler; çok ortaklı koalisyon 

hükümetleri ile bu dönemde siyasi açıdan istikrarsızlıkların yaşanması söz konusu olmuştur. 2002 

yılında TBMM’de çoğunluğu elde edip tek başına hükümet kurabilme yeterliliğine sahip olan Ak Parti 

hükümetleriyle birlikte Türkiye için yeni bir dönemin başladığı belirtilebilir. Ancak 2007 yılında 

Cumhurbaşkanının seçilememesi ile birlikte yaşanan 367 krizi ve sonrasında Cumhurbaşkanının halk 

tarafından seçilebilmesine olanak tanıyan anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi ile 

çözüme kavuşmuştur. Böylece 2014 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ile birlikte; 

her ne kadar sadece cumhurbaşkanının seçim yönteminde bir değişiklik yapılmış, yetki, görev ve 

sorumluluklarında bir değişiklik yapılmamış olsa da yönetim/hükümet sisteminin parlamenter 

sistemden yarı başkanlık sistemine doğru kaydığı rahatlıkla ifade edilebilir. Parlamenter sistem mi?, 

yarı başkanlık mı? veya başkanlık sistemi mi? hangisinin daha demokratik ve daha katılımcı olduğu 

yönündeki tartışmalar Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden sonra farklı bir boyut 

kazanarak devam etmiştir.   

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan menfur darbe girişiminden sonra fiilen yarı başkanlık olarak 

uygulanan hükümet modelinin başkanlık sistemine uygun olarak dönüştürülmesi tartışmaları bu 

bağlamda daha da alevlenmiştir. Nitekim 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa referandumunda 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli kabul edilmiştir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan erken seçimle 

birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet modeli fiilen yürürlüğe girmiştir.  

Çalışmanın konusu ve amacı Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ve uygulaması ile 

modelin özelliklerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada ilk olarak genel 

anlamda hükümet sistemleri, Türkiye’deki başkanlık sistemi tartışmalarına yer verilecek ardından 

Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin genel hatları ele alınacaktır. Çalışma nitel bir yöntemle 

oluşturulmuştur.    
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1. HÜKÜMET SİSTEMLERİ  

Her ülkenin kendi tarihsel, toplumsal ve kültürel birikimi ile kendine özgü toplumsal koşulları 

bulunmaktadır. Bu koşullar ve birikim o ülkenin toplumsal ve siyasal hayatına yön vermektedir. Bu 

bağlamda her ülkenin benimsemiş olduğu hükümet modelinin tarihsel bir geçmişi bulunmakta ve aynı 

zamanda bir birikimin ürünü olduğu söylenebilir. Ayrıca bir ülkenin hangi hükümet modelini 

benimsediği genellikle kuvvetler arasındaki ilişki incelendiğinde anlaşılabilir. Bu doğrultuda özellikle 

yasama ve yürütme arasındaki ilişkiye bakılarak modelin ne olduğu rahatlıkla görülebilir (Arslan ve 

Arslan, 2018: 1219).  

Yürütme ve yasama kuvvetlerinin tek bir yerde birleşmesi ile “kuvvetler birliği” modeli, bu iki 

kuvvetin ayrı organlar eliyle kullanılması durumunda ise “kuvvetler ayrılığı” modeli ortaya 

çıkmaktadır. Kuvvetler birliği, kuvvetlerin toplandığı organa göre “mutlak monarşi, diktatörlük veya 

meclis hükümeti” şeklinde çeşitli şekillerde görülebilmektedir (Özbudun, 2014, s. 357).  

Kuvvetler ayrılığı ilkesi gelişmiş demokratik ülkelerde yaygın bir biçimde uygulanmakla 

birlikte, ilişkilerin biçimi, başka bir ifadeyle kuvvetler ayrılığının “yumuşak” ya da “sert” oluşu 

uygulamada birbirinden oldukça farklı hükümet modellerinin doğmasına yol açmıştır. Kuvvetler 

ayrılığı devletlerin “yasama”, “yürütme” ve “yargı” kuvvetlerinin birbirinden bağımsız olarak kurulan 

üç ayrı organa verilmesini savunan bir teori olarak ifade edilmektedir. Kuvvetler ayrılığının amacı, 

iktidarın kullanılmasını farklı organlar arasında bölüştürerek, devletin baskısına karşı vatandaşın hak 

ve özgürlüklerini korumaktır. Bunun yanında kuvvetler ayrıldığında, devletin fonksiyonlarını paylaşan 

organlar, karşılıklı olarak birbirlerini denetleyerek, iktidarın yetkilerini kötüye kullanmasını 

engellerler. Karşılıklı olarak denetlenen organların, görevlerini anayasa ve yasalara uygun olarak 

yerine getirmesi beklenir ve böylece vatandaşın hak ve özgürlüklerinin, devlet iktidarına karşı 

korunması söz konusu olur (Karatepe, 2013: 223). 

Çeşitli ülkelerde uygulanan hükümet modelleri incelendiğinde, hükümet sistemleri konusundaki 

genel kabulün; “parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı-başkanlık sistemi” olarak 

isimlendirildiği görülmektedir (Coşkun, 2015: 15).  

Yürütmenin sorumlu ve yetkili kanadının parlamento içinden çıkması ve parlamentoya karşı 

sorumlu olması kuvvetler ayrılığı ilkesinin yumuşak bir uygulamasına dikkat çekmektedir (Arı, 2018: 

90). Yürütmenin denetlenmesinin esas alındığı parlamenter sistem, “yürütmenin yasamadan çıktığı ve 

yürütmenin yasamaya karşı siyasal sorumluluğunun bulunduğu bir anayasal hükümet biçimi” olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Gözler, 2013: 82-111 ve Turhan, 1989: 43’den akt. Şahin ve Nişancı, 2018: 

861). Parlamenter sistemde yürütme, devletin birliğini temsil eden sembolik bir cumhurbaşkanı ve 

icrai yetki bakımından çok daha güçlü bir başbakandan/hükümetten oluşan ikili bir yapıdan meydana 

gelmiştir. Yürütme sorumlu ve sorumsuz kanat olmak üzere iki başlıdır. Parlamenter sistemde, 

yürütmenin sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulu doğrudan halkın oylarıyla seçilen parlamento 
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içinden çıkar ve parlamentoya karşı sorumludur. Bunun yanında yürütmenin sorumsuz kanadı ise 

parlamento tarafından seçilmektedir (Şahin ve Nişancı, 2018: 861) 

Başkanlık sistemini parlamenter sistemden ayıran temel özellik, yürütme organı ile yasama 

organının iç içe geçmemiş olmasıdır. Yasama, yürütme ve yargı organları arasında bulunan işlevsel 

özerklik kesin bir görev ve yetki ayrımına ve bundan doğan dengeye dayanmaktadır (Ergil, 2015: 21). 

İlk kez 1867 yılında İngiliz bir gazeteci tarafından kullanılan başkanlık sistemi terimi, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde kullanılan sistemi tanımlamak için ortaya atılmıştır (Turhan, 1989: 32; Şahin 

ve Nişancı, 2018: 863). 

Parlamenter sistem ve başkanlık sistemi dışında bu iki model arasında melez olarak 

tanımlanabilecek bir hükümet sistemi daha bulunmaktadır. Yarı başkanlık olarak isimlendirilen bu 

modelde, Cumhurbaşkanı ve hükümeti oluşturanlarda halk tarafından seçilmektedir. Yarı başkanlık 

sisteminde de parlamenter sistemde olduğu gibi ikili bir yapı bulunmakta ancak ondan ayrıldığı nokta 

Cumhurbaşkanının da halk tarafından seçilmesidir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında 

mutlak bir sorumsuzluk taşır. Ancak, klasik parlamenter rejimde Cumhurbaşkanı sembolik sorumluluk 

sahibi iken, yarı başkanlık sisteminde yetkileri çok daha geniştir (Gül, Kamalak ve Gül, 2017: 111). 

2. TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI VE CUMHURBAŞKANLIĞI 

HÜKÜMET SİSTEMİ 

Hükümet sistemleri bir ülkedeki yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ile yürütmenin 

göreve geliş şeklini belirlemektedir. Tarihsel, kültürel, siyasal, ekonomik ve jeopolitik konum gibi 

birçok unsura bağlı olarak ülkelerin farklı hükümet sistemlerini benimsedikleri görülmektedir (Lamba 

ve Ateş, 2018: 100). 

Başkanlık ve yarı başkanlık hükümet sistemlerinin uygulandığı dünya örnekleri ile 

benzeşmeyen, daha çok Türkiye’ye özgü bir yönetim biçimi olarak oluşturulan Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi, muhalefet ve iktidar arasındaki siyasal tartışmaların konusu olmaya devam 

etmektedir (Yazıcı, 2018: 250; Örselli ve Bayrakcı, 2018: 1031).  

Türkiye siyasi tarihi incelendiğinde TBMM açıldıktan sonra kısa bir süre de olsa meclis 

hükümeti sistemi ile yönetilmiş; cumhuriyetin ilanından itibaren parlamenter sistem ile yönetilmeye 

başlamıştır. Uzun bir süredir parlamenter sistemle yönetilmesine rağmen Türkiye’de, çok partili 

siyasal yaşama geçildiği 1950 yılından günümüze kadar uzun soluklu ve istikrarlı hükümetlerin 

kurulabildiğini ve yönetildiğini söylemek oldukça güçtür. 2018 yılı itibariyle 95 yıldır parlamenter 

sistemde 65 hükümetin göreve geldiği düşünülürse, cumhuriyet hükümetlerinin görev sürelerinin 

ortalama bir buçuk yıl ile sınırlı olduğu rahatlıkla ifade edilebilir (Örselli ve Bayrakcı, 2018: 1024-

1025).  
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Çok partili siyasal dönemin başlangıcından itibaren yaklaşık her 10 yılda bir yapılan darbeler, 

askeri vesayet, hem güçlü iktidarların oluşmasına hem de siyasal istikrarın sağlanmasına sekte 

vurmuştur. Bu bağlamda, yönetsel anlamda ortaya çıkan istikrasızlık, beraberinde ekonomik krizler ve 

sosyal sorunların da sıklıkla görülmesine zemin hazırlamıştır (Yazıcı, 2018: 237). Ayrıca, Türkiye’de 

cumhurbaşkanı seçim tecrübesi değerlendirildiğinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çoğunlukla 

problem olduğu rahatlıkla belirtilebilir. Son olarak 2007 yılında yaşanan 367 krizi bütün bu sıkıntılı 

seçim süreçlerini bambaşka bir mecraya sürüklemiş, nihayetinde anayasada yapılan değişiklikle süreç 

farklı bir yöne doğru evrilmiştir. Yapılan değişikliklerin referandum sonucu halk oylamasında kabul 

edilmesiyle birlikte, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verilmiştir (Kutlu, Örselli ve 

Kahraman, 2018: 57). 

Başkanlık sistemi tartışmalarının Türkiye’de uzun bir mazisi vardır. Ancak geçen süre içerisinde 

genellikle başkanlık sistemi tartışması doğru mecrada yapılamamıştır. Tartışmanın uzun mazisine 

bakıldığında meselenin yapısal bir mesele olarak ele alınmadığı, konjonktürel olarak tartışıldığı 

görülmektedir. Siyasi kriz anlarında tartışmanın yoğunlaşması, krizler atlatıldıktan sonra konunun 

gündemden düşmesi, başkanlık sistemi meselesinin kısa vadeli ve yüzeysel tartışıldığını 

göstermektedir. Bunun yanında başkanlık tartışmalarının genel seyrine bakıldığında tartışmanın uygun 

mecrada ilerlemediği de görülmektedir. Parlamenter veya başkanlık sistemlerinden hangisinin Türkiye 

için daha uygun olacağına ve uygun sistemin birçok farklı örnek ve uygulama içerisinden hangisine 

daha yakın olacağına odaklanması gereken tartışma, genellikle gündelik siyasi hesaplara 

hapsedilmiştir (Bayram, 2016: 8).  

Türkiye’de, siyasal sistemin dönüşümüne yönelik tartışmalar zaman içerisinde farklı 

bağlamlarda yürütülse de temelde yaşanan hükümet krizleri üzerinden ülkenin “yönetilebilirlik” 

sorununa vurgu yapılmaktadır (Miş ve Duran, 2017: 7). Türkiye’de başkanlık sistemi ve bu sistemin 

uygulanabilirliği ile ilgili tartışmaları 1980’li yılların başlarına kadar götürmek mümkündür. 1980 yılı 

Mart ayında, Tercüman Gazetesi’nin düzenlediği Anayasa Semineri’nde başkanlık sisteminin 

uygulanabilirliği tartışılmaya açılmıştır. Bunun yanında Yeni Forum Dergisi’nin önerdiği Anayasa 

Projesi’nde de sistem tartışmaları gündeme getirilmiştir. Tartışmalarda, yarı başkanlık sistemine geçişi 

veya mevcut sistem içinde cumhurbaşkanının yetkilerini artırmayı savunanlar olmuştur. Bu tartışmalar 

1982 Anayasası’nın hazırlanması esnasında da gündeme getirilmiş;  ancak başkanlık sistemine geçişe 

ilişkin devlet başkanının halk tarafından seçilmesi ve geniş anayasal yetkilerle donatılmasına ilişkin 

öneriler diktatörlük tehlikesine yol açabileceği gerekçesiyle reddedilmiştir (İzci ve Sarıtürk, 2017: 

524) 

1987 yılında Özal, anayasanın cumhurbaşkanına verdiği yetkilerin aynen korunmasını ancak beş 

yıllık süre ile iki turlu mutlak çoğunluk yöntemiyle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 

talebini dile getirmiş, ancak onun bu görüşü siyasi partiler tarafından yeterince ilgi görmemiştir. 1997 
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yılında, 28 Şubat süreci akabinde dönemin Başbakanı Erbakan istifa etmek zorunda kalmıştır. O 

dönem Cumhurbaşkanı Demirel dört yıllık görev süresi boyunca 3 hükümet onayladığını belirterek 

parlamenter sistemin yerine başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak Demirel’in 

bu düşüncesi yine yeterince destek bulamamıştır (Yazıcı, 2011: 161).  

2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yaşanan ve ortaya çıkan kriz ile birlikte 

cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine erken seçime gidilmiş ve ardından anayasa değişikliği 

yapılarak; değişikliğin de halk oylamasında kabul edilmesi ile birlikte cumhurbaşkanının halk 

tarafından seçilmesine karar verilmesi üzerine başkanlık- yarı başkanlık tartışmalarını yeniden 

gündeme taşımıştır (Arı, 2018: 95). 

Ülkemizde hükümet sistemi tartışmaları uzun süredir tartışılmakla birlikte sistem değişikliği ile 

ilgili olarak Ocak 2017’ye kadar elle tutulur herhangi bir sonuç ortaya koyulamamıştır (Eren ve 

Akıncı, 2018: 46). Böylece ilk defa 2014 yılında parlamenter sistemde yürütmenin sorumsuz kanadını 

oluşturan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilecek olması, mevcut parlamenter sistemin 

sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. 2014 yılı sonrası için Cumhurbaşkanının halk tarafından 

seçilmesi ile birlikte mevcut hükümet sisteminin parlamenter olma vasfını yitirip daha ziyade yarı-

başkanlık sistemini andırır hale geldiği belirtilmektedir (Tosun ve Tosun, 1999: 101’den akt. Kılınç, 

2015:12). Cumhurbaşkanının seçimle belirlenmesi ve sahip olduğu yetkiler dikkate alındığında 

mevcut hükümet sisteminin parlamenter olduğunu söyleme imkânı kalmamış (Kılınç, 2015:12); artık 

parlamentarizm olarak adlandırılamayacağı ve yarı başkanlık sistemine çok daha yakın olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu yöndeki tartışmalar 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa referandumu ile son 

bulmuştur (Demirkaya, 2018: 14). 

Yaşanan süreçte Türkiye’de cumhurbaşkanlığı sisteminin taraftarları ve karşıtlarının lehte ve 

aleyhte kullandıkları argümanların daha fazla netleştiği ama aynı zamanda hala kaygılar ve önyargılar 

üzerinden cumhurbaşkanlığı sisteminin tartışıldığı rahatlıkla ifade edilebilir (Sobacı ve Köseoğlu, 

2016: 11). Başkanlık sisteminin Türkiye’de uygulanması gerekliliğini savunanların çoğunlukla 

kullandıkları argümanlar, “siyasi istikrar, demokrasinin derinleşmesi ve pekişmesi, yönetimde çift 

başlılık sorununun aşılması, yürütme organının hızlı ve etkin karar alması, yönetimde bürokratik 

vesayetin sonlandırılması, yasama ve yürütme organının tamamen birbirinden ayrılarak her iki 

organın görevlerini daha etkin yapması, halkın doğrudan seçtiği bir yürütme organı ile halka hesap 

verilebilirliğin daha şeffaf olması ve Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi süreçlerinde 

ortaya çıkan krizlerin tamamen sonlandırılması”dır (Miş ve Duran, 2017: 8-9; Kahraman, 2012: 448). 

Bunun yanında başkanlık sistemini eleştirenlerin savundukları argümanların ise, “tek adamlık, 

“federal yapının gelmesi, cumhurbaşkanının yargıyı ele geçirmesi ve yetkilerinin arttırılması” olduğu 

görülmektedir. 
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3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE ETKİLERİ 

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa referandumu ile kabul edilen ve 24 Haziran 2018 

tarihinde yapılan seçimle yürürlüğe giren değişiklikler arasında hükümet sisteminin parlamenter 

sistemden başkanlık sistemine doğru kayışının önemli ifadeleri anayasanın 104. maddesinde 

düzenlenmiştir: “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir… 

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil 

eder, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder… 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamı 

yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler… Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir”. Düzenlemeye göre yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanına 

ait olması ile parlamenter sistemde mevcut olan Bakanlar Kurulu’na son verilmiştir. 

Cumhurbaşkanının, yardımcı(ları)sını ve bakanları ataması ve görevlerine son vermesi; cum-

hurbaşkanı yardımcı(ları)sı ile bakanların bireysel olarak siyasi sorumluluğunun Cumhurbaşkanına 

karşı olması söz konusudur.  

Düzenlemeye göre, cumhurbaşkanı, yürütmenin alanına giren her konuda kararname çıkarma 

yetkisi ile donatılmıştır. Ancak kararname çıkarma yetkisinin bazı istisnaları bulunmaktadır. Bunlar 

104. maddede şu şekilde düzenlenmiştir: “Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde 

yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi 

öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 

kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale 

gelir.”  

Yine 104. maddede yer verilen bir diğer önemli değişiklik ise Cumhurbaşkanının üst düzey 

kamu görevlilerini kararname ile atayabilmesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarısı 

özellikle bürokrasiye ne kadar hâkim olunduğu ile ilişkili olacaktır. Bu bağlamda liyakate sahip üst 

düzey bürokratların atanması sistemin başarısını doğrudan etkileyecektir. Çoğunluğu alan ve seçimi 

kazanan Cumhurbaşkanının yürütmede kendi ekibini kurabilmesi ve atama yetkisinin olması doğaldır. 

Ancak TBMM’nin bu atamalarda tamamen devre dışı bırakılması herhangi bir filtrenin öngörülmemiş 

olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

Anayasanın TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddesinde de bazı değişiklikler 

yapıldı. Bu değişiklikten ilki TBMM’nin Bakanlar Kurulunu ve tek tek bakanları denetleme yetkisinin 

kaldırılması, ikincisi ise TBMM’nin Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde kararname 
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çıkarma yetkisi verme yetkisine son verilmesidir. Bu düzenlemeye göre, bakanlar Cumhurbaşkanı 

tarafından atanıp gerek görmesi halinde görevine son verilebilecek ve sadece Cumhurbaşkanına karşı 

sorumlu hale gelmesidir. Bakanların atanmasında ABD’deki kongre onayı gibi TBMM’nin bir 

fonksiyonunun olmaması eleştirilen bir husustur (Coşkun, 2017: 12)  

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu sorumluluğunu düzenleyen 105. maddesi ile 

cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu tüm suçları kapsar hale getirilmiştir. Ayrıca bütçe kanunu 

teklifinin Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanması; bütçe kanununun süresinde yürürlüğe 

konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılması; geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması 

durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçe kanunu yeniden 

değerleme oranına göre artırılarak uygulanması kabul edilmiştir (Küçük, 2017: 162).  

16 Nisan 2017’de yapılan referandum sonucu halkın %51,41’inin oyuyla kabul edilen ve 24 

Haziran 2018’de gerçekleştirilen seçim ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 

özetle; bakanlar kurulu kaldırılmış, yürütme yetkilerinin hepsi cumhurbaşkanında toplanmış; yasama 

organı ile yürütmenin birbirine olan bağımlılığı son bulmuş; yönetimde istikrarın sağlanması açısından 

karşılıklı olmak üzere hem yürütmeye (Cumhurbaşkanına) hem de yasamaya fesih hükmünde olan, 

seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi tanınmıştır. Yürütme doğrudan halk tarafından seçildiği 

için sorumluluğu halka karşıdır. Ayrıca Cumhurbaşkanı hukuki ve cezai sorumluluk sahibi ve 

işlemleri yargı denetiminden bağışık olmayacaktır. Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili anayasa ve 

kanunla sınırlama getirilmeyen her alanda kararname ile düzenleme yetkisi verilmiştir (İzci ve 

Sarıtürk, 2017: 524-525). 

4. SONUÇ 

Türkiye’nin yönetim sisteminin değiştirilmesi yönünde hazırlanan Anayasa değişikliği paketi, 

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonucunda %51.41’lik halk desteği ile kabul edilmiştir. 

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi ile birlikte, muhalefet cephesinden referandum sonuçlarına 

ilişkin çeşitli itiraz ve iddialar gündeme getirilse de, Yüksek Seçim Kurulunun referandum sonuçlarını 

Resmi Gazetede yayımlayarak ilan etmesi, Türkiye’yi yeni bir yönetim sistemi sürecine sokmuştur. 24 

Haziran 2018 tarihinde yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye’nin yeni yönetim biçimi, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanına daha fazla sorumluluğun verildiği bu 

sistemde, yetkili ama siyasal anlamda sorumlu bir cumhurbaşkanı modeli bulunmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Anayasanın 125. maddesinde düzenlenen “İdarenin her 

türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmü gereği, idarenin tüm işlem ve eylemlerine 

karşı yargı yolu açılmış, daha önce eylem ve işlemlerinden dolayı sorumlu tutulamayan 

Cumhurbaşkanı sorumlu hale gelmiştir. Yürütme alanında ise, Cumhurbaşkanına yürütmeye ilişkin her 

konuda (bazı istisnaları bulunmakla birlikte) kararname çıkarma yetkisinin verilmesi ve düzenleyici 

idari işlem yapabilmesi, idarenin hızlı ve verimli çalışmasına yöneliktir. Cumhurbaşkanına üst düzey 
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kamu görevlilerinin atanması hususunda yetki verilmesi de yürütmenin tek sorumlusu ve sahibi olan 

Cumhurbaşkanının kendi ekibini kurabilmesine olanak vermek ile izah edilebilir. Ancak atamalarda 

görevin gerektirdiği niteliklere haiz görevlilerin atanması, yani liyakat ilkesine uymak oldukça 

önemlidir (İzci ve Sarıtürk, 2017: 525 vd.).   

Türkiye'de 24 Haziran 2018 itibariyle uygulanmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin başarılı olabilmesi için sistemin üniter bir devlet yapısı içerisinde tüm özellikleriyle ve 

özellikle de yasama ile yürütme organları arasında “fren ve denge” mekanizmasının kurularak 

uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında, seçim sisteminin ve kanununun; siyasi 

partiler kanunun değiştirilmesi de önemlidir. Seçim sistemi olarak dar bölge çoğunluk seçim sistemine 

geçilmesi, siyasi partilerin disiplinsiz partiler olması, partilerde parti içi demokrasinin sağlanması ve 

iki partili sisteme geçilmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanmasında başarısını ve 

geleceğini etkileyecek en önemli faktörlerdendir (Gidersoy, 2017: 518) 
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ÖZET 

Değişim ve ilerleme paradigması üzerine temellenen modern dönemlerde tarihsel kültür 

varlıklarının korunması özel bir takım çabalar gerektiren bir sorunsal durumundadır.  Başlangıcı 19. 

yüzyıla dayanan ve  entellektüel çabaların sonucu olarak başlayan koruma çalışmaları tek yapı 

ölçeğinden, doku ölçeğine ve sosyal yapının korunması yaklaşımlarına doğru gelişim göstermiştir. 

Yaşanan gelişmelere karşın koruma çalışmalarının estetik ve ideolojik değer atfedilen anıtsal yapılar 

ve nitelikli kentsel yerleşmelerin korunması konusuna ağırlık vermiş olduğu ifade edilebilir. Özellikle 

sermaye birikim süreçleri nedeniyle mekansal değişimin daha yoğun olduğu kentsel alanlardaki 

kültürel mirasın korunması konusunda uluslararası ve ulusal alanlarda yasal ve yönetsel 

düzenlemelerin geliştirilmiş olduğu görülmektedir. Ancak kırsal alandaki, köy yerleşimlerindeki 

tarihsel doku ve mimari mirasın korunması konusunda çalışmalar modernizmin kent odaklı yapısı 

içerisinde daha yavaş ilerlemiş durumdadır. Ülkemizde de kırsal mirasın korunması konusunda 

mevzuat ve uygulama açısından eksiklikler bulunduğunu ifade etmek olanaklıdır. Kırsalın özgün 

değerlerinin, kırsal bölgedeki sosyal ve ekonomik nitelikleri bozmadan nasıl korunacağına dair 

araştırma ve çalışmaların eksik olduğu ve bu konunun mevzuatımızda da yeterince yer almadığı 

görülmektedir. Kent odaklı koruma süreçleri içerisinde kırsal mirasın tespit ve tesciline yeterince 

ağırlık verilmemiş ve bu alanların tarihsel değerleri çoğu kez kendi haline bırakılmıştır. Yine doğal ve 

kültürel miras arasındaki diyalektik ilişkinin anlaşılmasını ve doğal olanla insan üretiminin birlikte 

korunmasını amaçlayan kültürel peyzaj koruma kategorisi de 2000’li yılların başından bu yana 

uluslararası alanda önemsenen bir kavram olarak öne çıksa da ülkemiz mevzuatında henüz yeterince 

yer bulamamış durumdadır. Kentsel, kırsal ve doğal yapıyı ve bu yapılar arasındaki ilişkiselliği birlikte 

ele alan kültürel peyzaj koruma yaklaşımının ülkemiz yasal-yönetsel yapısı içerisinde hangi düzeyde 

yer aldığı bu çalışmada tartışılacaktır. Kırsal miras ve kültürel peyzajlar konusunda uluslararası 

mevzuatın gelişimi açıklanarak, ülkemizde kırsal mirasın ve kültürel peyzajların korunmasına yönelik 

atılması gereken adımların neler olması gerektiği değerlendirilecektir. Kırsal mirasın tespit-tesciline 

öncelik verilmesi önem taşımaktadır. Yine ülkemizde kültürel peyzajların tanımlanmasına yönelik 
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çalışmaların başlatılması da gereklidir. Bu çalışmalar sürecinde katılımcı bir yaklaşım izlenmeli ve 

coğrafi bilgi sistemleri gibi son teknik gelişmelerden yararlanılmalıdır.   

 

EXAMINING THE LEGISLATION ON RURAL HERITAGE AND CULTURAL 

LANDSCAPE PROTECTION  IN TURKEY 

ABSRTACT 

In modern times, based on the paradigm of change and progress, the preservation of historical 

cultural assets is a problematic that requires special efforts. Beginning from the 19th century, 

conservation work that started as a result of intellectual endeavors has evolved from building   to 

urban texture scale and social conservation approaches.In spite of  developments, it can be said that 

conservation efforts have given importance to the protection of monumental buildings and urban 

settlements, which are attributed to aesthetic and ideological value. It appears that legal and 

managerial arrangements have been developed in international and national levels to protect cultural 

heritage in urban areas where spatial change is more prevalent, especially due to capital accumulation 

processes.However, studies on the preservation of historical heritage in rural settlements in rural areas 

have progressed more slowly within the modernism urban-centered structure. It is possible to say that 

there are deficiencies in terms of legislation and implementation in the protection of rural heritage in 

our country. It seems that research and studies on how to protect the original values of the rural areas 

with considering the social and economic qualities of the rural region are lacking and that this issue 

does not take place in our legislation. In urban conservation processes, the identification and 

registration of rural heritage has not been given sufficient importance and the historical values of these 

areas have often been left to their own.The cultural landscape protection category, which aims to 

understand the dialectical relationship between natural and cultural heritage and to protect natural and 

cultural productions together has emerged as an important concept in the international arena since the 

beginning of the year 2000. On the contrary the concept has not find place in the legislation system of 

our country. The cultural landscape approach aims to protect the relationship between rural, urban and 

nature with a contextual approach. This approach can provide new perspectives in understanding 

social and spatial relationships and contribute to the development of new historical perceptions.In this 

study, the place of the cultural landscape conservation approach in the legal and administrative 

structure of our country will be discussed. The development of international legislation on rural 

heritage and cultural landscapes will be explained and the steps to be taken towards the preservation of 

rural heritage and cultural landscapes in our country will be assessed. It is important to prioritize the 

identification and registration of rural heritage. It is also necessary to initiate studies to define cultural 

landscapes in our country. A participatory approach should be followed in these studies and recent 

technical developments such as geographic information systems will need to be utilized. 
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GİRİŞ 

Sosyo-ekonomik ve dolayısıyla mekansal değişimlerin daha yavaş gerçekleştiği modern öncesi 

dönemlerde uygarlıkların kendilerinden önceki uygarlıkların yapılarını veya bu yapıların belirli 

parçalarını benzer amaçlarla kullanmış ya da yeni bir yapı oluşturmak amacıyla değiştirmiş, 

dönüştürmüş olduğu bilinmektedir. Böylelikle birbirini izleyen uygarlıklar arası bilgi aktarımı 

kendiliğinden gerçekleşmiştir. Değişim ve ilerleme paradigması üzerine temellenen modern 

dönemlerde ise tarihsel kültür varlıklarının korunması özel bir takım çabalar gerektiren bir sorunsal 

durumundadır.  Başlangıcı 19. yüzyıla dayanan ve entelektüel yaklaşımların sonucu olarak başlayan 

koruma çalışmaları tek yapı ölçeğinden, doku ölçeğine ilerlemiş, ardından sosyal-mekansal ve doğal-

kültürel yapının birlikte korunması gerekliliğine temellenen yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Süreç 

içinde koruma paradigmasında yaşanan gelişmelere karşın, koruma çalışmalarının estetik ve ideolojik 

değer atfedilen anıtsal yapılar ve nitelikli kentsel yerleşmelerin korunması konusuna ağırlık vermiş 

olduğu ifade edilebilir. Kırsal alanlardaki kültür varlıklarının korunması konusu ancak 1970’li 

yıllardan itibaren özel bir gündem oluşturabilmiştir.  

Bu çalışma kapsamında uluslararası alanda kırsal alanların korunmasına yönelik koruma 

çalışmalarının ortaya çıkışı ve ülkemizde bu alanların korunmasına yönelik yasal ve yönetsel 

yapılanmada gözlenen eksikler tartışılmak istenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde kırsal alanların ve 

kırsal alanları kapsayan kültürel peyzaj alanlarının korunmasının nasıl bir çerçevede gündeme geldiği 

ve uluslararası alanda hangi sözleşmelerle korunduğu aktarılmış, ardından ülkemiz planlama ve 

koruma mevzuatı kırsal alanların korunması çerçevesinde değerlendirilerek, bu kapsamdaki 

yetersizlikler tartışılmaya çalışılmıştır. 

1. KIRSAL ALANLARIN KORUNMASINA YÖNELİK FARKINDALIĞIN OLUŞUMU 

Özellikle sermaye birikim süreçlerinin bir parçası olan kentsel alanlarda yer alan tarihi bölgeleri 

birikim süreçlerinin olumsuz etkilerinden korumak ve/veya bu alanların turizm yoluyla piyasa 

mekanizmalarına eklemlenmesini sağlamak yönünde, uluslararası ve ulusal alanlarda yasal ve yönetsel 

düzenlemelerin geliştirilmiş olduğu görülmektedir. Değişimin daha hızlı gerçekleştiği kentsel 

alanlardaki kültürel varlıklarının korunması konusunda çalışmalar yoğunlaşırken, kırsal alanlardaki, 

köy yerleşimlerindeki tarihsel doku ve mimarinin korunması konusunda çalışmalar daha yavaş 

ilerlemiş durumdadır. Kent odaklı koruma süreçleri içerisinde kırsal yerleşmelere dair araştırmalara ve 

bu alanların özgün değerlerinin tespit ve tesciline yönelik çalışmalara yeterince ağırlık verilmemiş ve 

kırsal alanlar kendi dinamikleri içinde eskime/yıpranma süreçlerine bırakılmıştır. Ancak son dönemde 

uluslararası alanda kırsal alanlarda yer alan kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yasal düzenleme 

ve araştırmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Doğal ve kültürel miras arasındaki diyalektik ilişkinin 

anlaşılmasını ve bu çerçevede doğal olanla insan üretiminin birlikte korunmasını amaçlayan, kırsal 

bölgeleri de içine alan kültürel peyzaj koruma kategorisi özellikle 1990’lı yıllardan bu yana 
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uluslararası alanda önemsenen bir kavram olmuştur. Korumanın kırsal alanlara olan ilgisindeki artışı 

ve kırsal yerleşmelerin korunmasına yönelik farkındalığın nasıl oluştuğunu Kayın (2012) şu ifadelerle 

açıklamaktadır;  

“..Bu yerleşimlere yönelik evrensel duyarlılığın bir nedeni “koruma alanının ilgisini, önemliden 

önemsize, anıtsaldan sivile, elitist olandan gündelik hayatın sıradan varoluşlarına doğru 

genişletmekte olması” ise, diğer neden “kırsal yerleşimlerin sürdürülebilirlik kapsamında sergilediği 

bilginin, dünyanın kaynaklarının yok olduğu bu dönemde değer kazanmasıdır. Türsel çeşitlilikten 

esnekliğe, açık, yarı açık, kapalı mekân olanaklarından sosyalleşme verilerine, enerji korunumundan 

iklimlendirmeye, geri dönüşümden alternatif malzeme geliştirmeye çeşitlenen bir içerikte öğreticilik 

nitelikleri keşfedilen kırsal yerleşimler.. koruma kapsamında ilgi beklemektedir..” (Kayın, 2012).  

Kayın’ın (2012) açıkladığı gibi, kırsal nitelikli yerleşmelerin korunması konusu, tam da 

sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıktığı 1970’lerde bir sorunsal olarak uluslararası alanda yer 

bulmaya başlamıştır. Bu süreçte 1977 yılında Granada’da düzenlenen “Bölgesel Planlama İçinde 

Kırsal Mimari” başlıklı sempozyum ve 1979’da Avrupa Konseyi’nin aldığı Kırsal Mimarlık Mirasının 

Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararları kırsal dokuların korunması için atılan önemli adımlar olmuştur 

(Madran ve Özgönül, 1999). 1980 sonrasında kırsal alana olan ilginin arttığı ve uluslararası alanda 

kırsal mirasın korunmasına yönelik pek çok yasal düzenlemenin geliştirildiği görülmektedir. Bunların 

içerisinde en önemlilerinden birisi Avrupa Konseyi’nin on yıl sonra yenilediği 1989 tarihli Kırsal 

Mimarlık Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına İlişkin Tavsiye Kararı’dır.  

Muşkara’nın (2017) ifade ettiği gibi kırsal yerleşmelerin korunması esasen kırsal alanla ilgili 

başta ekonomik ve sosyal olmak üzere çok boyutlu sorunlarla bağlantılıdır. Bu sorunlar Avrupa Köy 

ve Küçük Ölçekli Kentler Birliği (ECOVAST)’ın 1994 yılında hazırladığı ve 2006 yılında 

güncelleyerek Avrupa Konseyi’ne tekrar sunduğu “Kırsal Avrupa için Strateji” başlıklı rapor ve 

öneriler paketinde tartışılmakta ve kırsal alandaki sosyal ve mekansal dokunun korunmasına yönelik 

stratejiler de bu rapor kapsamında geliştirilmektedir (Muşkara, 2017).  

Kırsal yerleşme ve bölgelerde yer alan kültür varlıklarının korunmasına yönelik farkındalık 

artıkça yapılan çalışmalar bu alanların önemli bir tehdit altında olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim 

Eres (2013), ICOMOS’un her yıl hazırlanan “Tehdit Altındaki Kültür Mirası” (Heritage @ Risk) 

raporlarında dünya ölçeğinde en hızlı bozulma sürecinin kırsal mimarlık alanında olduğu saptandığını 

aktarmaktadır (Eres, 2013). 2001 yılında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nün konusu olarak 

“Tarihi Köylerimizi Koruyalım” sloganıyla etkinlikler düzenlenmiş ve Avrupa Parlamentosu 

tarafından 2006 yılında Strazburg’da alınan “Avrupa’nın Kırsal ve Ada Bölgelerindeki Doğal, Mimari 

ve Kültürel Mirasın Korunması Kararları” ise kırsal alanların korunmasına ilişkin son yaklaşımı ortaya 

koymuştur (Eres, 2013). Bu karar ve çalışmalar kırsal mimarinin korunması konusundaki genel ilkeleri 

belirlemiştir. Çalışmaların temelinde modernitenin göz ardı ettiği kırsalın sunduğu alternatif bilginin 
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değerinin anlaşılması ve kendi haline bırakılan kırsala alanlardaki değerlerin tehdit altında olduğunun 

fark edilmesi olduğunu ifade etmek olanaklıdır.    

Kırsal alanları kapsayan ve doğa-insan etkileşiminin korunmasını amaçlayan kültürel peyzaj 

koruma kategorisi ise öncelikle coğrafyacılar tarafından ele alınmış ve insan elinin henüz değmediği 

durumdaki doğal peyzajın, insan yerleşmeleri sonucunda kültürel peyzaja dönüşümünün incelenmesi 

çerçevesinde gündeme gelmeye başlamıştır (Arı, 2005’den aktaran, Aksu, 2018). Uluslararası koruma 

literatürüne yakın bir tarihte dahil olan ‘kültürel peyzaj’ olgusu, insan ve doğanın ortak eseri olan 

alanları konu etmektedir (Rössler, 2004 ve Aplin, 2007’den aktaran Yalçın Coşkun, 2009). Bu 

alanların korunmasına yönelik olarak 1999 yılında ICOMOS Yürütme Komitesi tarafından Kültürel 

Peyzajlar Uluslararası Bilimsel Komitesi (ISCCL) oluşturulmuştur. Komite 20. yüzyılda doğanın 

korunması ve kültürel miras arasındaki bölünmenin yeniden değerlendirilerek kültürel açıdan peyzaj 

kavramının, peyzaj ile kültürel ilişkilerin ekolojik bağlamda geliştirilen ve karşılıklı etkileşim içinde 

olan yapısını tanımış ve tanımlamıştır (Aksu, 2018).  

Kültürel peyzaj kavramının Dünya Miras Listesi kategorileri arasına dahil olma sürecinde, 

Dünya Miras Komitesinin çalışmalarına destek oluşturmak amacıyla kültürel peyzaj alanlarının 

değerlendirilme yöntemleri, koruma statüleri, yönetim çerçevesi gibi konuları da barındıran 1993-1999 

yılları arasında bir grup bölgesel ve tematik toplantı gerçekleştirilerek kültürel peyzaj kavramının 

uluslararası mevzuattaki yerine ilişkin önemli adımlar atılmıştır (Rössler, 2004’den aktaran Aksu, 

2018). Bu yönde atılan en önemli adımlardan biri de 2000 yılında imzaya açılan Avrupa Peyzaj 

Anlaşması olmuştur. Bu anlaşma temel olarak doğal ve kültürel çevrenin birbirinden ayrılmaz bir 

biçimde bütün olduğu anlayışını öne süren Avrupa Peyzaj Anlaşması Avrupa Konseyi’nce İtalya 

Floransa’da imzaya açılmıştır. Avrupa Peyzaj Anlaşması ile kentsel, mimari, arkeolojik, kırsal mirası 

ve kültürel çevreyi saran doğal çevreyi bir bütün olarak ele alan koruma projelerinin ortaya konması 

amaçlanmaktadır. Bu anlaşma doğal çevre ve yapılı çevre arasındaki ilişkinin koruma süreçlerine 

entegre edilmesi ile, tarihsel ilişkisellikleri çözümlemeye yönelen bütüncül koruma anlayışının 

gündeme taşınması açısından önem taşımaktadır. Kentsel alanların çevrelerindeki kırsal bölge ve 

doğal çevreden bağımsız düşünülemeyeceği, kent-kır, insan yerleşmesi-doğal çevre arasındaki ilişkiyi 

çözümleme çalışmalarının yeni bilgi, görüş ve olanaklar sunabileceği anlayışı koruma çalışmalarının 

geldiği son noktalardan biri durumundadır.   

2. TÜRKİYE’DE GELENEKSEL KIRSAL DOKULARIN VE KÜLTÜREL PEYZAJ 

ALANLARININ KORUNMASI KONUSUNDA MEVCUT MEVZUATIN İNCELENMESİ 

Ülkemiz mevzuatına göre mekansal koruma çalışmaları planlama sistemi çerçevesinde 

yürütülmektedir. Bu çerçevede kırsala alanların korunması sorununu hem planlama hem de koruma 

sistemimiz içerisinde değerlendirmek gereklidir. Planlama disiplini kent odaklı doğası itibariyle genel 

anlamda kentsel alanlarla ilgilenmekte ve kentsel sorunların çözümüne yönelik stratejileri ortaya 
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koymaktadır. Benzer şekilde koruma pratiği de dönüşümün keskin ve hızlı olduğu kent mekanıyla 

ilgilenmiştir. Planlama ve koruma süreçlerinin uluslararası alanda yaşanan pratiğe benzer olarak 

ülkemiz pratiğinde de kırsalı kendi dinamiklerine bırakmış olduğu, ülkemizde kırsala ilişkin özel bir 

koruma kategorisi oluşturulmadığı ifade edilebilecektir.  

Ülkemizdeki mevcut planlama sistemi içerisinde kırsal alanlar için gelişme ve yapılaşma 

koşulları yalnızca üst ölçekli bölgesel planlar kapsamında belirlenmektedir. Buna karşın bu planlarda 

kırsal yerleşmelerin yalnızca yerleşim lekesi gösterilmekte, plan analizleri sürecinde de bu alanlara 

ilişkin detaylı incelemeler yapılmamaktadır. Yine kültürel peyzaj alanlarının belirlenmesine yönelik 

analiz ve çalışmalar da gerçekleştirilmemektedir. Sonuç olarak geleneksel değerler taşıyan pek çok 

kırsal bölge planlarda yalnızca; tarım, orman, çayır, mera, kırsal yerleşim vb. gibi, tarihsel bağlamını 

ve özgün mekansal niteliğini anlatmada yetersiz gösterimlerle temsil edilmektedir. Ancak son 

dönemde uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülkemizde de kırsal alanların korumasına 

yönelik artan bir ilgiden, henüz akademik çevrelerle sınırlı olmak ve mevzuatımıza yansıma anlamında 

yetersiz olmakla birlikte söz edilebilecektir. Son süreçte ülkemizde kırsal alanların iki farklı kapsamda 

gündeme geldiğini aktarmak olanaklıdır. İlk kapsam Kayın’ın (2012) aktardığı doğa-insan ilişkisi 

konusunda kırsalın taşıdığı bilginin farkına varılması, diğeri ise ülkemizde neoliberal süreçlerin 

kentten taşarak kırsal alanlar ve tarım alanları üzerinde de dönüştürücü etkilerini göstermeye 

başlaması olarak tanımlanabilecektir. 

Kırsal alanların korunması ve planlanmasına yönelik olarak Başbakanlık Devlet Planlama 

Teşkilatı 2006 yılında Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi yayınlamıştır. Bu stratejide kırsal kalkınma 

“çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, 

kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alan” faaliyetlerin 

bütünü olarak kabul edilmiştir (Muşkara, 2017). Bununla birlikte bu yönde hedeflenen adımların 

atılamamış olduğu görülmektedir. Bu stratejinin yayınlanmasının ardından 2012 yılında ülkemiz 

mevzuatında kırsal alanları en çok etkileyecek düzenlemelerden birisi olan ve bu alanların planlanması 

sorununu gündeme taşıyan 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar bu yasa 

büyükşehirlerde köy ve kırsal alan statüsünü sonlandırsa da, esasen il bütününde kırsal alanları 

kapsayan bütüncül üst ölçekli planlar yapılmasını ve kırsal yerleşmelerin mahalle statüsüne getirilerek 

imar planlarının yapılmasını öngörmektedir. Kırsal alanın kente dönüştürülmeye çalışılması ve bu 

süreçte özgün niteliklerinin göz ardı edilmesi riski bu düzenlemedeki kritik sorunu oluşturmaktadır.  

Günümüzde halen büyükşehir statüsündeki alanlarda kırsal yerleşmeler için planlama ve koruma 

süreçlerinin nasıl yürütüleceği/yürütülmesi gerekliliği tartışılan bir konudur (Yörür ve Çırak, 2018). 

Bu yasa kapsamına girmeyen kırsal bölgelerde de mevcut mevzuat kapsamında kırsal alanlar münferit 

birtakım çalışmalar dışında genel anlamıyla kendi haline bırakılmış durumda olduğunu ifade etmek 

olanaklıdır. 
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Türkiye kırsal alanların korunmasına yönelik olarak uluslararası alanda imzaya açılan pek çok 

sözleşmeye taraf olmakla birlikte, yasal düzenlemelerde kırsal alana ilişkin özel bir statü geliştirmemiş 

durumadır. 3386 ve 5526 Sayılı yasa ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yasası’nda kentsel sit tanımında “kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu kentler ve sosyal 

yaşama konu olmuş yerler” ifadesi yer almaktadır (Eres, 2013). Böylelikle kentsel sit kavramı esasen 

kent-kır ayrımı yapmaksızın bir yerleşmeyi kapsamaktadır (Eres, 2013). Ancak pratikte kırsal 

yerleşmelerin tespit-tescil ve koruma süreçlerine kentsel alanlara göre konu olma durumunun çok daha 

sınırlı olduğu görülmektedir. Bu tanım dışında 3386 ve 5526 Sayılı yasa ile değişik 2863 Sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nda kırsal alan ve kültürel peyzaj ifadelerinin yer almadığı 

görülmektedir. 

Türkiye’nin doğal ve kültürel çevreyi bütünsel olarak ele alan çalışmalara ivedilikle gereksinimi 

bulunmaktadır. Buna karşın “doğal sit” alanları 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çevre 

ve Orman Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu durum doğal ve kültürel çevrenin bir bütün olarak 

değerlendirilmesinin önünde engel oluşturmaktadır, doğal ve kültürel arasındaki diyalektik ilişkinin 

anlaşılması, iki ayrı Bakanlığın sorumluluk alanına devredilmeleriyle bürokratik ve akademik anlamda 

zorlaşmaktadır. Uluslararası alanda doğa-insan etkileşimini anlama ve koruma yönünde kültürel 

peyzaj alanlarının bütünleşik korunması yaklaşımı uygulanmaya çalışılırken, ülkemiz pratiğinde bu 

doğa ve kültür varlıklarının tamamen birbirinden bağımsız kategoriler olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Bu süreç “koruma” adına tartışılması gereken sonuçlar doğurabilecektir. Öte yandan 

kültürel peyzaj bölgeleri ve kırsal nitelikli alanların korunmasına yönelik mevzuat yetersizlikleri, 

örneğin UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık süreçleri gibi uluslararası çalışmalarla entegresyon 

gerektiren durumlarda sıkıntı oluşmasına neden olmaktadır (Aksu, 2018).  

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi (2013) raporunda kültürel miras kategorileri arasında kırsal sit 

kültürel peyzaj koruma kategorilerinin tanımlandığı görülmektedir. Raporda “kırsal sit”; “Yerleşim 

düzeni, yapım tekniği ve tasarımıyla yerelin ürünü olan yapıların, yol, meydan, tarım alanı vb. öğelerle 

birleşerek oluşturduğu, korunacak değerler taşıyan kırsal alanlardır.” ifadeleriyle, “kültürel peyzaj 

alanları” da “Toplumun ve insan yerleşmelerinin, tarih içinde ekonomik, sosyal ve kültürel etkenler 

bağlamında doğal çevreleriyle birlikte ve etkileşim içinde bulunarak dönüştürdüğü alanların yanı sıra, 

insanın ve doğanın birlikte oluşturduğu kültürel ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve 

evcil hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte anılan, ya da çeşitli kültürel ve estetik 

değerler sergileyen coğrafi alanlardır.” ifadeleriyle tanımlanmaktadır.  Raporda yer alan ifadeler ve 

son yıllarda bu alanlara ilişkin araştırma ve yayınların artışı, ülkemizde mevzuata henüz yansımasa da, 

akademik çevrelerin bu alanların korunmasına yönelik ilgisinin yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. 

Son süreçte kırsal alana yönelen akademik çalışmalar ülkemizde de kırsal bölgelerdeki kültür 

varlıklarının Uluslararası ICOMOS Raporlarında belirtildiği gibi tehdit altında olduğunu gösterir 

durumdadır. Bu sorunun aşılabilmesi için öncelikle kırsal alan ve kültürel peyzaj koruma 
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kategorilerinin mevzuatımıza dahil olması gereklidir. Bunu, planlama ve koruma çalışmalarının kırsal 

bölgelere uyumlu planlama dili ve yöntemlerini geliştirmesi izlemelidir. Kırsal alanların özgün tarihsel 

mekansal niteliklerinin sürdürülmesi yönünde araştırma ve analizlerin de günümüze kadar ihmal 

edilmiş olduğu görülmektedir. Ülkemizde kırsal alanların kadim mekansal bilgisinin envanter altına 

alınması ve korunmasına yönelik stratejiler belirlemesi ivedilikle gerekmektedir. Öncelikle geleneksel 

yerleşim dokusuna sahip olan kırsal yerleşimlerin ve kültürel peyzaj alanlarının tespit edilmesi ve bu 

yerleşme ve alanlar için uluslararası kartalarda çerçevelendiği şekliyle koruma stratejilerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yönde atılması gereken ilk adım bir kırsal alan kültür envanteri 

çalışması yapılması ve bu envanterin planlama çalışmalarından sorumlu kurumlarla paylaşılması 

olacaktır.  

3. SONUÇ 

Uluslararası alanda kent odaklı planlamanın kırsalı göz ardı eden yapısının,  doğal kaynak 

yönetiminin ve sürdürülebilirlik meselesinin; gıda güvenliği, iklim değişikliği gibi sorunlar dolayısıyla 

yoğun olarak gündeme gelmesiyle değişmeye başladığı görülmektedir. Benzer şekilde koruma 

çalışmaları da kent dışına çıkarak kırsal mirasın, kültürel peyzaj alanlarının korunması gibi konuları 

gündeme taşımış, pek çok yasal ve kurumsal düzenleme ortaya konulmuştur. Ülkemiz başta Avrupa 

Peyzaj Anlaşması olmak üzere ilgili pek çok uluslararası karar ve sözleşmeye taraf olduğu halde bu 

sözleşmelerde yer alan hükümleri kırsal miras ve kültürel peyzajlar açısından yerine getirmemiş 

durumdadır. Ülkemizde kültürel peyzaj alanlarının ve tarihsel kırsal yerleşmelerin özgün dokularının 

korunması konusunda öncelikle yasal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Gerekli tespit, tescil ve envanterleme çalışmalarının altlık oluşturmasıyla bu koruma kategorilerinin 

koruma ve imar mevzuatımıza dahil olması önemlidir. Kentlerin ötesini de kapsayan çalışmaların; 

geçmişin tarımsal arazi kullanımı, ürün deseni ve mülkiyet ilişkileri gibi kırsala dair bilgilerin 

değerlendirilmesinin kentlerin gelişim-değişim süreçlerinin anlaşılması açısından da oldukça 

aydınlatıcı bilgiler sunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir bölgedeki doğal değerler, yaşam pratikleri, 

gelenekler, tarım-maden vb. üretim havzalarını birlikte korumaya çalışan yaklaşımlar toplumsal 

yapılardaki hareketleri ve değişimleri anlamak için yeni alternatif bilgi kanalları sunacaktır. Bu 

çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gereken altyapıyı; doğal ve kültürel değerlerimiz için tespit-

tescil çalışmalarının tamamlanması ve bu bilginin veri tabanına aktarılması oluşturacaktır.  
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ÖZET 

Kentsel alanlar, bugün teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha da hızlı bir şekilde 

gelişmektedir. Hızla kentleşen yerleşimlerin aksine kırsal yerleşimler ise yaşam ve çalışma 

faaliyetlerinin daha çok doğal kaynakların değerlendirilmesine bağlı olduğu, halen geleneksel sosyal 

ilişkilerin devam ettiği alanlardır. Türkiye’de ve dünyadaki çeşitli ülkelerde kırsal alanların yaşadığı 

sorunlara çözüm arayışı ve özgün kır dokusunun korunması adına yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu 

doğrultuda, yere özgü çalışmalar gündeme gelmekte, kırsal alanların gelişimini yönlendirmek ve 

korumak adına çeşitli planlama araçlarının kullanımı düşünülmektedir.  

Planlama aracı olarak öne çıkan ‘Village Design Statement’ (Köy Tasarım Rehberleri); kırsal 

yerleşimlerin etkili, uyumlu fiziksel gelişiminin belirlenmesi ve devam ettirilmesinde yol gösterici, 

yerel halk ile birlikte oluşturulan bir rehber olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ilk olarak 1993 yılında, 

İngiltere’de ortaya çıkmış, daha sonra İrlanda, Yeni Zelanda gibi ülkeler de benzer amaçlarla köy 

tasarım rehberleri üretmişlerdir. Türkiye’de ise 3194 imar Kanunu’na ek madde ile 2013 yılında 

getirilen ‘Köy Tasarım Rehberi Hazırlanabilir’ ibaresine rağmen uygulamalar ve çalışmalar oldukça 

azdır. 

Çalışmanın amacı, Köy Tasarım Rehberleri Dünya örneklerinin aktarılmasıyla dünya 

deneyimlerini incelemek, Türkiye’de kırsal alanlara yönelik çalışmaların gerekliliğini tartışmaktır. Bu 

rehber örnekleri ve dünya deneyimleri incelenerek rehber hazırlama çalışmalarına da yardımcı olması 

beklenmektedir. Çalışma kapsamında ‘Village Design Statement (Köy Tasarım Rehberi)’ ile ilgili 

olarak literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen öne çıkan çalışmalardan, rehberlerin tarihçesi, tanımı 

ve amaçları açısından faydalanılmıştır. İncelenen örnek rehberler ise çeşitli ülkedeki yerleşimlerden 

oluşan 60 adet köy tasarım rehberi örnekleridir. Tüm Dünya örnekleri, ayrıntılı olarak ele alınasının 

mümkün olamamasından dolayı iki rehber (İngiltere’de Brayton ve İrlanda Sandyomunt) özet olarak 

aktarılmış, diğerleri yapılış yılları, yerleri (ülke ve yerleşim adı), amaçları ve içerikleri yönünden 

kategorize edilerek ortak yönleri ve farklılıkları vurgulanmıştır. Bildiri, değerlendirmeler ve önerilerle 

sonlandırılmaktadır.  
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A PLANNING TOOL FOR RURAL AREAS IN THE WORLD: 

VILLAGE DESIGN STATEMENTS 

ABSTRACT 

Today, urban areas are growing more rapidly due to technological development. Contrarily, 

rural areas are settlements where activities of life and work depend on the natural source and 

traditional social relations are continuing. In Turkey and other countries develop approaches for rural 

areas that protecting rural pattern and solving problems. Therefore, the use of various planning tools 

consider to protect and to direct the development of rural areas. 

Village Design Statement (VDS) as a planning tool define a guide that prepared with local and 

to determining and maintaining the physical development of rural settlements in effective and 

compatible. In the world, the first village design statement, which emerged in England in 1993, 

afterwards countries like Ireland and New Zealand have also produced village design statements for 

similar purposes. In 2013, The phrase of village design statements can be prepared was brought as an 

additional item for 3194 zoning law in Turkey. However, although there are studies in the literature, 

no activity has been done yet in practice. 

The aim of the study, discuss examine world experiences by displaying examples of guidelines 

and the studies for rural areas in Turkey. It is expected that these guide samples and world experiences 

will be help guide preparation works. In the scope of the study, the literature search is conducted with 

the keyword 'Village Design Statement'. The various sources and 60 statements which are composed 

of four countries are examined in the World. They have benefited from the point of view of the 

history, description and purposes of village design statements. All guide examples have been 

categorized with purpose, year and name of the settlement. Examples of Randomly selected from each 

country that Holtby (England) and Sandymount (Ireland) was defined in detail. Finally, the paper was 

finalized with reviews and suggestions.  

GİRİŞ 

Kırsal alan ve kent kavramları, nüfusun belirleyici olmasından öte sosyo-ekonomik, kültürel 

gibi birçok etkenler bakımından farklılaşmaktadır. Kırsal alanlar, kentlerden farklı olarak gelişimlerini 

sürdürmektedir. Kentlerden ayıran özellikleri sebebiyle klasik planlama yaklaşımından daha ziyade 

çalışmaların hassas ve yere özgü olması gerekmektedir. Türkiye’de olduğu gibi İngiltere ve benzer 

olarak diğer ülkelerde kırsal alanlardaki çeşitli karakteristik özelliklere dikkat çekilmektedir. Planlama 

ve tasarım alanlarında, kıra/yere özgü farklı bir yaklaşım gerekliliği sonucu planlama sistemine ek 

dokümanlar gündeme gelmiştir.  
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Bu çalışma; Köy Tasarım Rehberlerini tanımlamak için Dünyadaki çalışmaların özünü 

aktarmayı amaçlamaktadır. Rehber örneklerini, İngiltere, İrlanda, ABD, Yeni Zelanda gibi ülkelerin 

planlama sistemi ile birlikte aktarmak, tüm örnekleri incelemek bu çalışma kapsamında mümkün 

olamamıştır. Genel olarak köy tasarım rehberlerin amacını, içeriğini anlamak adına kaynak 

araştırmasında elde edilen rehber hazırlama dokümanları ve makalelerden faydalanılmıştır. Çeşitli 

rehber örneklerinin ise içerikleri incelenmiş, içerik yönünden bir kıyaslama yapılarak benzer ve farklı 

yönler tespit edilmiştir. 60 rehberin hepsinin aktarılması mümkün olamayacağından İngiltere’den 

rastlantısal olarak seçilen bir rehber (Holtby Village Design Statement) ve İrlanda’dan bir örnek rehber 

(Sandymount Village Design Statement) aktarılmıştır. Farklı ülkelerdeki kıyaslamadan ziyade 

rehberler arasındaki bir kıyaslama öncelik olmadığından, her ülkeden eşit sayıda rehber örneğinin 

incelenmesi ön planda tutulmamıştır.  

İngiltere Kır Komisyonu (The Countryside Commission), kırsal yerleşimlerin zengin ve çeşitli 

karakterlerini koruma ve gelişimini yönlendirmenin standart tasarım yaklaşım ile olamayacağına 

inanmaktadır (The Countryside Commission, 1996). Köy Tasarım Rehberleri/Raporları (Village 

Design Statement/VDS) Kır Komisyonunca ilk 1993 yılında, özellikle köy karakteristiğini korumak ve 

kaybolmasını önlemek amacıyla önerilmiştir (Owen, 1999). Ayrıca, Köy Tasarım Rehberleri, yerel 

halkın katılımının sağlandığı, yerel planlama sistemini destekleyici bir araç olarak da görülmektedir 

(Owen, 2002). Bu rehberlerin en önemli özelliği yere ve kıra özgü yaklaşımın sağlanması ve halkın 

katılımı ile oluşturularak yerel yönetimlerce onaylanması olarak görülebilir.  

Village Design Statement (VDS), iki rolü belirtilmektedir. 

1. Resmi planlama sisteminde kaliteyi geliştiren, kırsal alanlar için yeni bir kalkınma, planlama aracı  

2. Yerel toplulukların etkili ve doğal bir fiziksel değişim tanımlamasında bir araçtır (Owen, 1999). 

Değişen koşullar altında kırsal alanlardaki değişimin yönlendirilmesi de önem kazanmaktadır. 

Yerelin katılım gösterip benimseyebileceği gelişmeleri yönlendirebilmek, kır dokusunun korunması 

için köy tasarım rehberleri bu noktada önemlidir. Köy tasarım rehberinin ne olduğu, nasıl 

hazırlanabileceği ve planlama sistemine nasıl dahil olabileceğine yönelik bu süreçte çeşitli dokümanlar 

hazırlanmıştır. Buna göre köy tasarım rehberinin genel özellikleri şu şekilde ifade edilmektedir: 

 Yerel halk ve yerel otorite işbirliğinde hazırlanmalı (Aylesbury Vale District Council, 2005; North 

Dorset District Council, 2011). 

 Yasal planlama sistemi ve yerel planlama bağlamı ile uyumlu olmalı (The Countryside 

Commission, 1996). 

 Köyün karakteristik özelliklerini tanımlamalı ve devam ettirilmesine yönelik yerel halkı 

yönlendirmeli (Aylesbury Vale District Council, 2005; North Dorset District Council, 2011). 
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 Yerleşimin peyzajını, yerleşimin formunu ve yapılı çevreyi doğasını tanımlamalı (Aylesbury Vale 

District Council, 2005; North Dorset District Council, 2011). 

 Yeni gelişmeleri yönlendirici rehber önerileri, ayırt edici yerel karaktere dayalı tasarım ilkeleri yer 

almalı (Aylesbury Vale District Council, 2005; North Dorset District Council, 2011). 

Köy tasarım rehberleri; yerel planların yerini almak gibi bir niyeti olmayıp, yerleşimi koruyup 

yere uygun gelişimi sağlamaya katkıda bulunmayı kaygı edinmiştir (The Countryside Commission, 

1996).  

1. DÜNYADA KÖY TASARIM REHBERLERİ 

İngiltere, İrlanda, ABD ve Yeni Zelanda ülkelerindeki yerleşmeler için hazırlanmış Köy tasarım 

rehberi örnekleri ile karşılaşılmıştır. Örnek rehberlerden, 54 adet İngiltere, 5 rehber ABD ve 1’er adet 

İrlanda ve Yeni Zelanda olmak üzere 60 rehber örneği içerik yönünden incelenmiştir (Tablo 1). 

Rehberlerin içerdiği konular yer alıyorsa 1, yoksa 0 puan verilerek en çok içerikte yer alan konular 

belirlenmiştir. Daha az oranda yer alarak farklılaşan konular da rehberlerin farklılaştığı yönlerin tespiti 

açısından ele alınmıştır. Konuların tüm incelenen rehberler arasındaki yüzdelik dilimdeki oranlarına 

göre %50’nin üzerinde oranla yer alan konu başlıkları sırasıyla şu şekildedir: 

1. Yerleşmenin yapılı çevre özellikleri ve mimarisi 

2. Yerleşmenin karakteri ve karakteristik bölgeler 

3. Giriş; Köy Tasarım Rehberi Nedir? Amaçları nelerdir? Kimler için ve nasıl kullanılır?  

4. Köyün tarihsel gelişimi 

5. Yerleşmenin ulaşım sistemi, altyapısı 

6. Peyzaj özellikleri 

7. Yapıların mimari detayları (kapı, pencere, çatı vb.) 

8. Doğal çevre (fauna, flora)  

9. Açık ve kamusal alanlar 

Rehber içeriğinde yer alan sırasıyla diğer konular; sokak mobilyaları, koruma alanları,  yerel 

halkın sosyo-ekonomik yapısı, rehberin hazırlanma süreci, geleceği ve gelişme bölgeler, planlama 

sistemine nasıl entegre edileceği, yerleşimin bugünü, yerelden tavsiyeler, Vistalar (manzara 

/görünümler), tarımsal yapı, güvenlik, drenaj, gürültüdür. Bir rehber örneğinde görülmesi üzerine 

farklılaşan konular ise iklim değişikliği, sanayi alanları etkileri, sağlık, enerji ve yönetimidir. 

   



1015 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Tablo 1. İçerikleri İncelenen Rehber Örnekleri 

  Yerleşimin adı Yılı Ülke     Yerleşimin adı Yılı Ülke   

1 Arundel 2007 İngiltere 

Url 1 

31 Crawley  2001 İngiltere 

Url 6 

2 
East preston  2008 İngiltere 

32 
Curdridge and 

Curbridge  2002 İngiltere 

3 
Middleton on 

Sea  2001 İngiltere 
33 

Denmead  2016 İngiltere 

4 Rustington  2010 İngiltere 34 Exton  2010 İngiltere 

5 Pagham  2007 İngiltere 35 Itchen Abbas  2001 İngiltere 

6 
Bromley 2006 İngiltere 

Url 2 36 
Kings Worthy and 

Abbots Worthy  2007 İngiltere 

7 Cottenham 2007 İngiltere Url 3 37 Littleton  2010 İngiltere 

8 Brayton 2009 İngiltere 

Url 4 

38 Micheldever Parish   2002 İngiltere 

9 Fairburn  2005 İngiltere 39 Oliver's Battery  2008 İngiltere 

10 Bryan 2005 İngiltere 

Url 5 

40 Otterbourne  2008 İngiltere 

11 Dunnington  2006 İngiltere 41 Shedfield   2016 İngiltere 

12 
Copmanthorpe 2003 İngiltere 

42 
Sleepers Hill Local 

Area  2007 İngiltere 

13 
Richard 2005 İngiltere 

43 
Soberton and 

Newtown 2002 İngiltere 

14 Wheldrake  2015 İngiltere 44 South Wonston  2014 İngiltere 

15 Heslington  2004 İngiltere 45 Sparsholt  2012 İngiltere 

16 
Holtby  2005 İngiltere 

46 
Springvale Road 

Local Area  2007 İngiltere 

17 Knapton  2006 İngiltere 47 St Barnabas West  2007 İngiltere 

18 Murton  2005 İngiltere 48 Swanmore  2001 İngiltere 

19 Poppleton  2003 İngiltere 49 Upham  1999 İngiltere 
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20 
Rufforth  2005 İngiltere 

50 
West Fulflood and 

Oram's Arbour  2008 İngiltere 

21 Skelton   2008 İngiltere 51 West Meon 2002 İngiltere 

22 Strensall 2015 İngiltere 52 Compton Down  2006 İngiltere 

23 Alresford  2008 İngiltere 

  

53 St Giles Hill  2011 İngiltere 

24 
Bishop's 

Waltham  2016 İngiltere 
54 

Wickham 2001 İngiltere 

25 
Boarhunt  2002 İngiltere 

55 
Clevedon 2012 

Yeni 

Zelanda Url 7 

26 
Bramdean and 

Hinton Ampner  2001 İngiltere 
56 

Sandymount 2011 İrlanda Url 8 

27 

Chilbolton 

Avenue Local 

Area  2006 İngiltere 

57 

Edgewood bt ABD Url 9 

28 
Colden 

Common  2012 İngiltere 
58 

Lathrup bt ABD Url 10 

29 
Compton and 

Shawford  2011 İngiltere 
59 

Sanford  2007 ABD Url 11 

30 
Corhampton and 

Meonstoke  2002 İngiltere 
60 

Whistler  bt ABD Url 12 

 

Rehberlerin içeriklerinde öne çıkan konuların yıllara göre değişmediği, 2005 sonrası yapılan 

rehberler ve 2010 sonrası yapılan rehberler incelendiğinde yine aynı konuların öne çıktığı tespit 

edilmiştir. Çalışma kapsamında, Dünya örneklerinden incelenen iki rehber (İrlanda’dan Sandymount 

ve İngiltere’den Holtby Rehberleri) içerikleri özetlenerek aktarılmıştır.  

1.1. Sandymount Village Design Statement
217

 

Sandymount Köy Tasarım Rehberi (2011), Kültür Konseyi’nin (The Heritage Council) ikinci 

pilot rehber çalışması olup, Dublin City Council, The Heritage Council ve Sandymount sakinleri 

tarafından ele alınmıştır. Bu sayede katılımcı bir yaklaşımı benimseyerek yerel toplulukların sesi 

olmayı hedefleyen bir dokümandır.  

                                                           
217

 Sandyomunt Village Design Statement (Url 8) tarafımızca çevirisi yapılıp, özetlenerek aktarılmıştır.  
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1.1.1. Giriş 

Sandymount, Dublin’in güneyinde yer alan 3 km uzaklıkta, tarihi bir köydür. Deniz kenarı 

konumu, mimari tarzıyla dikkat çekmesi yaşanabilir bir yerleşim haline getirmiştir.  

Sandymount Köy Tasarım Rehberinin Amaçları: 

 Yerel planlama ve ekonomik programlar yoluyla yerleşimi korumak,  

 Yerleşimin gelişiminde yerel halk için önemli ve ayırt edici özellikleri tespit etmek,  

 Köy karakterini değerlendirerek, gelecekteki gelişimlere rehberlik edecek tasarım ilkelerini 

belirlemek, 

 Karar vericilere ve geliştiricilere yerel tasarım konularında tavsiyeler sunmak,  

 Köy sakinlerine ve çevrelerine yarar sağlayacak projeler önermek,  

 Planlama sürecine ve köydeki diğer yaşam unsurlarına yerel halkın da katıldığı etkili bir iş birliğine 

odaklanmaktır. 

1.1.2. İş Birliği Süreci 

Rehber için oluşturulan yönetim kurulunda, yerel toplum temsilcileri, gönüllüler, işyeri 

sahipleri, meclis üyeleri ve Dublin belediye meclisinden katılımcılar yer almaktadır. Yönetim kurulu 

toplantıları dışında paydaşlarla ve okullarla atölyeler düzenlenmiştir.  

1.1.3. Sandymount Tarihi ve Sosyal Yapı 

Dodder Nehri ve deniz arasındaki arazi, 13. yüzyılda aslen Richard de St. Olof'a aittir. Daha 

sonra mülkiyeti değişmiş ve köy gelişmiştir. 1820'lerde bir sahil beldesi olarak öne çıkmış ve Dublin’e 

doğru gelişmiştir.  Yerleşim, temiz hava, geniş manzaralar ve şehirden uzakta rahat bir tatil atmosferi 

isteyen ziyaretçiler için tercih olmuştur. Ayrıca, İrlanda'nın ilk demiryolu hattı olan 1834'te Dublin'in 

Kingstown Demiryolu inşaatı, köyün genişlemesine yönelik büyük bir katalizör olmuştur.  

1870’lerde nüfusu artmış olup 4000 kişiye ulaşmıştır. 1991’den sonra nüfusu ise yaklaşık 7500 

kişi olarak stabil kalmıştır. Sosyal yapısının özelliklerine bakıldığında; Sanydomunt İrlanda’nın 

tanınmış edebi kişileri yetiştirmiştir. 18. yüzyıldan bu yana at yarışlarının yapılması ile zengin bir spor 

tarihine sahip ve tenis, futbol, kriket gibi sporlar da gerçekleştirilmektedir.   

1.1.4. Yerleşimin Görünümü 

Sandymount köyü, deniz ve demiryolu sınırları arasında kalmakta olup yerleşimin yapısını 

deniz kenarı olması etkilenmiştir (Şekil 1. solda). Kalesi, büyük Gürcü kızıltuğla terasları, küçük 

ölçekteki dükkânları yerleşimin görünümleri oluşturmaktadır. Roslyn Parkı, Claremont Parkı ve 

Seabury önemli açık alanlarıdır. Landmark olarak önde gelen ögeler ise Martello Kulesi, Aviva 

Stadyumu ve Poolbeg bacalarıdır.  
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1.1.5. Yerleşimin Dokusu ve Mimarisi 

The Green olarak adlandırılan bölge köyün fiziksel, sosyal ve kültürel merkezi olmuştur. Dublin 

Kent Konseyi tarafından düzenlenen yaz festivalleri, Noel gibi etkinliklerin odak noktasıdır. 

Yerleşimin tarihi yapıları da The Green etrafında bulunmaktadır. Konut gelişimleri Georgian, 

Victorian ve Edwardian dönemlerinin tarzlarını yansıtmaktadır. Kırmızı tuğla Sandymount kültürüne 

özgü bir mimari malzemedir (Şekil 1. sağda). Yerleşimdeki çeşitli ve özgün mimari tarz korunarak 

yeni gelişmeler bu yerleşim karakterine saygılı biçimde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, posta kutuları, 

tarihi işaret levhaları gibi sokak mobilyaları yerleşimin kültürünü oluşturmaktadır.  

1.1.6. Sandymount’un Gelecek Vizyonu  

Gelecek vizyonu 6 maddede tanımlanmakta olup Sandymount’un ‘eşsiz bir yer’ algısını 

korumak, kültürel mimari dokusunu ve görünümlerini devam ettirmek olarak özetlenebilir.  

1.1.7. Tasarım Prensipleri 

Köyün merkezinin eşsiz karakterini ve yapısı, Sandymount’un kültürel ve doğal mirası, kültürel 

mimari dokusu, kamusal alanlar ve altyapısı ile ilgili tasarım prensipleri belirlenmiştir (Sandymount 

Village Design Statement, Design Principles). 

1.1.8. Sonraki Adımlar ve Gelecekteki Projeler 

Rehberde, yerleşimin mevcut durumu ve tasarım prensiplerine ilişkin konularda projeler 

belirlenmiş ve bu projelerin periyodlarını da belirten çizelge yer almaktadır.  

Rehberin ek dokümanlarında,  planlama politikalarına da verilmiştir. Sandymount Village 

Design Statement; yerel toplulukların çevresel planlama ve yönetim konularına aktif olarak nasıl dâhil 

olabileceğine, tarihi kent köylerinin “yer ve kimlik” duygusunu geliştirmeye ve yerleşim sakinleri için 

genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir örnek sunmaktadır.  
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Şekil 1. Sandymount Yerleşimi (solda) ve Mimari Örnekler (sağda) 

1.2. Holtby Village Design Statement
218

 

Holtby Köy Tasarım Rehberi (2005); önceki nesillerden miras kalan anlayışı koruyup  

geliştirmeye yönelik köyün geleceğine ilişkin düşünceleri bulundurmaktadır.  

1.2.1. Giriş 

Holtby VDS, köyün karakteristik özelliklerini göz önünde bulundurarak köyün gelecekteki 

gelişimini yönlendirebilecek açık ve basit bir rehberdir. Hazırlık aşamasında ve süreç boyunca 

toplantılar düzenlenmiş, aşamalardan yer sakinlerine bilgi verilmiş ve danışılmıştır.  

1.2.2. Holtby Köyü  

Holtby, York şehrinin kuzey doğusunda konumlanmaktadır. Köy sakinleri ile yapılan 

anketlerde, York şehrine birkaç kilometre mesafede olmasının çekici bir özellik olarak düşünüldüğü 

anlaşılmıştır.  

Holtby tarihi, son zamanlardaki keşiflere göre Demir Çağı’na kadar uzanmaktadır. İsminin 

İskandinav kökenli olduğu ve Vikinglerin burada yaşadığı söylenmektedir. Köy modern çevre 

teknolojisinin kullanmasının yanında ‘yeşil’dir. Weir Göleti, çok sayıda hayvana içme suyu 

sağladığından dolayı zengin bir habitata sahiptir. Tarımsal faaliyetler 1960’lara kadar köyün ana geçim 

kaynağı olup, başta şeker pancarı, patates, tahıl ürünleri yetiştirilmektedir.  

                                                           
218

 Holtby Village Design Statement (Url 13) tarafımızca çevirisi yapılıp, özetlenerek aktarılmıştır.  
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Köyün doğal yapısına ilişkin tasarım önerileri şu şekilde özetlenmektedir:  

 Kırsal alan için uygun olmayan çevresel etkilerden korunmalıdır. 

 York Yerel Plan’ın amaçları ile uyumlu olarak ‘Yeşil Kuşak’ korunmalıdır.  

 Doğal tohumlanma sağlanmalıdır.  

 Göletler düzenli olarak temizlenmeli ve korunmalıdır. 

 Çayırlar korunmalı ve yerleşim bölgelerinde yeni çayırlar teşvik edilmelidir.  

 Herhangi bir ağaç kesimi gerektiğinde, kesmek yerine yer değiştirme uygulanmalıdır.  

 Yollar kontrol edilmeli ve bakımlarına dikkat edilmelidir. 

 Patikalara yönelik tabelalar artırılmalıdır.  

1.2.3. Yerleşimin Dokusu 

Köyün gelişimi, ana cadde boyunca doğrusal bir şekilde olmuştur. Köyün eski konutları 1750-

1850 yılları arasında tarımın geliştiği zamanlarda yapılmış, 1850’den sonra ise daha fazlasına ihtiyaç 

duyulmamıştır. Çoğu ev geniş bahçelidir ve bahçelerin sağladığı yeşil alanlar köyün doğallık hissinin 

oluşturulmasında önemli parçalardır.  

Köyün ekonomisi önemli ölçüde tarıma dayalıdır. Bununla birlikte son birkaç yılda yeni 

işyerleri kurulmuştur.  

Sokak mobilyalarında geçmişten gelen en önemli ögelerden biri Viktorya dönemi mektup 

kutusudur. Ayrıca ana caddedeki kırmızı telefon kulübesi de korunması gereken önemli bir ögedir.      

 Köy halkının toplanmasına yeterli bir yeşil alan, odak noktası bulunmamakta olup mevcut 

durumda toplanma alanları köy salonu ve kiliselerdir.  

Köylülerle yapılan anketlerde ulaşım alanındaki değerlendirmelere göre otobüs durağının uzak 

konumu ve Panman Lane güzergâhının dar olmasından dolayı trafik yoğunluğunun yaşanması sorun 

olarak belirtilmiştir.  

Yerleşim dokusuna ilişkin tasarım önerileri şu şekilde özetlenmektedir:  

 Gelişimin şekli ve ölçeği, bölgeye uygun olmalı ve köyün uyumlu karakterini tamamlamalıdır. 

 Yeşik Kuşak kapsamında, köy karakterinin korunması bölge sakinleri tarafından desteklenmelidir.  

 Köy yerleşim sınırının çevresindeki gelişme, sadece köyün yerleşimi ve köye girişlerin açık 

karakterini olumsuz etkilemeyeceği durumlarda düşünülmelidir. 

 Bahçe, duvar gibi sınırlar için tuğla ve demir parmaklıklar gibi geleneksel olan tercih edilmeli, 

palisade tipi ahşap duvarlar tercih edilmemelidir.  

 Telefon ve elektrik kabloları yer altında inşa edilmelidir. 

 Kır görünümü, tarihsel posta kutuları ve bunun gibi ögeler korunmalıdır. Yeni sokak mobilyası 

köyle uyumlu olmalıdır.  
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1.2.4. Binalar 

Ana caddenin ikiye ayırdığı yerleşme; yaklaşık 6.7 hektarlık bir alandaki 48 evden oluşmakta, 

genellikle tuğla yapılar bulunmaktadır. Holtby mimarisinde 18.yy ve 19.yy tarihi binalarında iki farklı 

stil bulunmaktadır. Yöresel mimari ve kibar mimari tarzda inşa edilen bu yapıların kendine özgü 

karakterleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 2. Holtby Köyü Yerleşim Planı ve Binalar 

Tasarım önerileri şu şekilde özetlenmektedir: 

 Yeni gelişmeler kırsal alan dokusuna ve köyün dokusuna uyum göstermelidir.  

 Malzeme kullanımında, köy dokusuna uygun olarak kırmızı tuğlalar tercih edilmelidir. 

 Köye uygun olarak sürdürülebilir bina tasarımı teşvik edilmelidir.  

 Kapı, pencere, çatı gibi mimari detaylar yerel tarza uygun olmalıdır.  

 Yeni garajlar evin mimarisine ve ölçeğine uygun olmalıdır.  

 Gelecekteki gelişmelerdeki konut fiyatları farklı sosyal kesimleri kapsayıcı olmalıdır.  

 Köylülerin toplanma mekânı olan Köy Salonu korunmalıdır.  

Holtby Köy Tasarım Rehberi, çalışma ekibinin belirtildiği eklerle son bulmaktadır.  
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2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Köy Tasarım Rehberleri, köyün genel yapısını tanımlayarak, katılımcı bir şekilde gelişme 

önerileri sunmaktadır. İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan bu rehberler, Kır Komsiyonu (The 

Countryside Commission,1996) tarafından da belirtildiği gibi planlamanın yerini almak gibi bir niyeti 

olmayıp, planlama sistemiyle uyumlu olmayı hedeflemektedir. İncelenen örneklere göre konu 

başlıkları, yere özgü olarak ve içerik detaylarında farklılaşsa da genellikle yerleşimin fiziksel 

karakterini tanımlamaya yöneliktir. Yerleşimin mevcut karakterini tanımlamak, özgün kırsal dokuya 

uygun yeni gelişmeleri yönlendirebilmek adına önem göstermektedir.  

Köy tasarım rehberleri hazırlık sürecinde yerel halkın katılımının gözetilmesi önemlidir. 

İngiltere deneyimlerine göre yerel halk ile yerel yönetimler arasındaki kopukluğu azaltmada bir araç 

olduğu, İrlanda rehber hazırlama süreçleri başlangıçta uzmanlar ve yerel yönetimler tarafından 

hazırlanmış olsa da son yıllarda topluluk yönelimli hazırlık sürecine yöneldikleri görülmektedir (Owen 

vd., 2011’den aktaran Öğdül ve Olgun 2015). Özellikle 2000’li yıllardan sonra yerel halkın ortak 

değerlerine dayalı olarak, topluluk olgusuna daha fazla önem vererek hazırlanmakta, rehberler 

planlama sisteminde tanımlanmaktadır (Öğdül vd., 2018). İncelenen iki rehber örneğinde de olduğu 

gibi yerel halk ile görüşmeler ve anketler yapılarak yerleşimin algılanmasında öne çıkan mekânlar 

tespit edilmiş, rehber hakkında bilgilendirilme yapılarak rehberin anlaşılabilir olması açısından açık 

bir dil kullanılmıştır. Sandymount rehber örneği katılımcı sürece ilişkin daha detaylı bilgiler verirken, 

Holtby rehberi de yerel halkın görüşlerini içeren metinlere yer vermiştir.  

Türkiye’de konuyla ilgili yasal çerçevenin oluşturulması, 2013 yılında imar kanununa ek madde 

ile olmuştur. 12/ 7/ 2013-6495 Sayılı Kanunun 73 maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen 

8/ğ maddesi şu şekildedir: Yerleşme ve yapılaşma özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme 

düzey ve potansiyeli açısından önem arz eden köylerde bu özellikleri korumak, geliştirmek ve 

yaşatmak amacıyla muhtarlık katılımı ile ilgili idarelerce köy tasarım rehberleri hazırlanabilir. Köy 

tasarım rehberleri ilgili idare meclisi kararı ile onaylanır ve uygulanır’ (3194 Sayılı Kanun). Yasal 

mevzuatı oluşturulup, projeler ve akademik çalışmalar yapılsa da henüz uygulamaya geçilmemiştir. 

Dünya örneklerinde olduğu gibi rehberin hazırlanmasından sonra uygulama ve sürecin takibi de 

deneyimlerden ders çıkarmak adına önemlidir. Köy Tasarım Rehberi, Köy Tasarım Raporu gibi çeşitli 

isimlerle adlandırılsa da içerik olarak yerel farklılıkların korunmasında bir araç olabileceği 

düşünülmektedir. Bugün, birçok kırsal alanda fark edilen, tek tip ve kır dokusuna aykırı yapılaşmaların 

önüne geçilmesi gerekmekte, yere özgü kültürün korunması gerekmektedir. Köyün mevcut durumunu 

tanımlayan, gelişimini yönlendiren, yerel halkın görüşlerinin alındığı, planlama sistemiyle uyumlu köy 

tasarım/gelişme rehberleri/dokümanları oluşturulmalıdır.  

Not: Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim 

Dalı Şehir ve Bölge Planlama Programı, Esra Kut Görgün tarafından Dr.Öğr.Üyesi Neriman Yörür 
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danışmanlığında gerçekleştirilen, 2017.KB. FEN. 030 No’lu Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projesi (BAP) birimi tarafından desteklenen, “6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU 

SONRASI KIRSAL YERLEŞİMLERİN PLANLANMASINDA KÖY TASARIM 

REHBERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: ÖDEMİŞ/İZMİR ÖRNEĞİ” başlıklı yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 
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İŞLETME YÖNETİMİNİN KRİTİK SORUNU FİNANSAL 

BAŞARISIZLIK VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Yurdagül KABAKCI
1
, Ahmet Çağatay KABAKÇI

 2
 

ÖZET 

Finansçıların bir kısmının finansal sıkıntı, bir kısmının finansal başarısızlık olarak 

değerlendirdiği finansal olumsuzluk 1950 yılından beri irdelenmektedir. İşletmelerin en temel amaçları 

finansal performans, sürdürülebilirlik ve maksimum karlılıktır. Karşılaşmak istemedikleri en önemli 

olgu ise finansal başarısızlıktır. Finansal başarısızlık; İşletmelerin vadesi gelen borçlarını ödeyememe 

durumu ve teknik likitidesini kaybetmesidir. Özetle işletmelerin finansal yükümlülüklerini yerine 

getirememesidir. Dünyadaki ekonomik ve finansal gelişmeler, öngörülemez krizler, teknolojik 

ilerlemeler, ulusal ve uluslararası piyasalardaki olumsuzluklar, doğal afetler, işletmelerin sermaye 

yapısı kararları, yönetimsel hatalar ve yetersizlikler finansal sıkıntı ve daha da ilerlemiş olarak finansal 

başarısızlıklara neden olmaktadır. 

Başarısızlığın işletmeler için önemi; cari yükümlülüklerini karşılayamaması, tüm önlemlerin 

alınmasına karşı çözümlenemezse işletmelerin negatif karlılıklarının işletmeyi tasfiye ve iflas 

kararlarına götürecek düzeye gelmesidir. Bu çalışma finansal oranlar yardımıyla oluşturulan finansal 

başarı skor modellemelerinin başarılı ve başarısız işletmelerin ortaya çıkartılmasındaki etkiyi test 

etmek amacıyla yapılmıştır. Örneklem grubunun 30’dan az olması sebebiyle ayrıştırıcı fonksiyon 

analizi ile istatistiki anlamlılık değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Finansal Oranlar, Negatif Karlılık, Altman Skor Modeli. 

 

A REVIEW ON FINANCAL DISTRESS AND IMPACTS AS A CRITICAL 

ISSUE OF BUSINESS MANAGEMENT 

ABSTRACT 

The concept of financial distress or financial failure, which we can also qualify as financial 

negativity, has been studied in the literature since 1950. The main objectives of businesses are good 

financial performance, sustainability and maximum profitability. The most important phenomenon 

they do not want to encounter is financial distress. Financial distress means that businesses cannot pay 

their due debt sand lose their technical liquidity.Inshort, businesses do not fulfill their financial 

obligations. Economic and financial developments in the world, unpredictable crises, technological 

changes, bad trends in national and international markets, natural disasters, capital structure decisions 

of enterprises, administrative mistakes and in efficiencies cause financial distress. 
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Businesses may face bankruptcy if they do not fulfill their obligated obligations.This study was 

conducted to test the effect of financial success score models generated by financial ratios on the 

identification of successful and unsuccessful businesses. Because the sample group was lesst han 30, 

the statistical significance was evaluated discriminant analysis. 

Keywords: Financal Distress,Financal Ratios, Negative Profitabilty, Altman Score Model. 

 

GİRİŞ  

Finansal başarısızlık işletmelerin yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da sürekli olarak 

dikkate aldıkları bir olgudur. Başarısızlık; işletmelerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirememeleri ve 

faaliyetlerine son vermek zorunda kalmasıdır.(Aydın v.d,2015:466) 

Başarısızlık çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Kuruluş yeri veya kuruluş kapasitesi 

hataları, sermaye yapısının rasyonel oluşturulamaması, stratejik ve ivedi finansal kararların 

alınamaması gibi çeşitli nedenler işletmelerin finansal sıkıntıya girmesine neden olur. Bu finansal 

sıkıntı durumu finansal başarısızlık olarak da adlandırılır ve başlıca olarak işletmenin teknik 

likiditesini kaybetmesi şeklinde kendisini gösterir. 

İşletmelerin kurulurken yönetsel kararların etkisi büyüktür.  İşletme yöneticileri finansal 

başarısızlığı önlemek için planlama ve departmanlar arasında koordinasyon yanında sürdürülebilir 

insan kaynakları yönetimi ve nitelikli işgücü ile beraber ortaklar arasındaki eşgüdüm ve uzlaşma ile 

başarısızlığı engellerler. 

İşletme yönetici ve ortaklarının optimal sermaye yapısını oluşturamaması, yüksek maliyetlerle 

yapılan borçlanmalar, sabit varlıkların gerekenden fazla olması, nakit, alacak ve stok yönetimindeki 

yetersizlik ve hatalar finansal sıkıntıları ortaya çıkaran içsel nedenlerdir. 

Bu içsel nedenler dışında dışsal ve global etkenler de işletmenin başarı veya başarısızlığını 

etkiler. Finansal başarısızlık olgusu, işletmelerde finansal yeterliliklerin yerine getirilememesini ifade 

etmektedir.(Akkaya v.d,2009:187) 

Dış çevre ile ilgili etkenler çözümlenmesi daha zor ve makro etkenlerdir. Global krizler, 

teknolojik yetersizlikler, hammadde malzeme gibi konularda dışa bağımlılık, gelir ve talep darlığı, 

piyasa konusundaki bilgi asimetrisi ve döviz kurlarında dalgalanmalar da finansal başarısızlığı 

etkileyen faktörlerdir. 

Finansal başarısızlık yaşayan her firmanın iflas etmesi söz konusu olmamakla birlikte küresel 

ölçekte etkili olan finansal krizin çok sayıda işletmenin tasfiyesine ve iflaslara neden olduğu 

görülmektedir (Kulalı,2016:283). 
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1. YAZIN TARAMASI 

Finansal başarısızlık ile ilgili çalışmalar 1950’lerden beri devam etmesine karşın finansal 

başarısızlığın öngörümlenmesi ile ilgili çalışmalar yazından izlendiği gibi 1966’larden beri devam 

etmektedir. 

Tablo 1: Yazın Taraması 

Beaver 1966 Beaver diskriminant analizi yöntemiyle şirketlerin finansal tablolarını bağlı 

modellerle doğru sınıflandırma üzerine çalışmıştır. 

Altman 1968 Z-Score ölçümüyle işletmelerin tasfiyeye girme olasılıklarını analiz etmiştir. 

Altman  1968 Çoklu diskriminant analiziyle 22 finansal rasyoyu incelemiştir. İflas öncesi 

için incelemeler yapmıştır. Yapılan çalışmada 5 değişken kullanılmıştır. 

Deakin 1972 Altman ve Beaver’in finansal tablolar ilgili oluşturdukları modelleri 

karşılaştırmıştır. Deakin yaptığı diskriminant analizi çalışmasında 14 değişken 

kullanmıştır. 

Jensen 1976 Araştırmalarında iflas olasılığını araştırmış. Bu olasılığın artması karlılığı 

düşürürken faaliyet maliyetlerini yükselteceği görüşünü savunmuştur. 

Oppler  

ve  

Titman  

1994 1994 yılında yaptığı çalışmada finansal başarısızlığın firma değerini 

düşürdüğünü savunmuş finansal sıkıntıların karın ve satışların düzeyinde 

olumsuzluk oluşturduğunu belirtmiştir. 

Atkinson v.d 1998 İşletmelerin etkin maliyet sistemine gereksinimlerini araştırmış ve sistematik 

yaklaşımlarla irdelemiştir. 

Shirito 1998 Japonya’daki işletmelerin karşılaştığı finansal riskleri ve bunların oluşturduğu 

finansal başarısızlığı analiz etmiştir. Bu çalışmada modelin doğru 

sınıflandırma başarısı ölçümlenmiştir. 61 finansal değişken kullanılmıştır. 

Atiya 2001 Atiya 2001 yılında yaptığı çalışmada 120 finansal rasyoyu yapay sinir ağları 

yöntemiyle inceleyerek, analiz sonuçlarını değerlendirmiştir. Şirket 

başarısızlıklarıyla ilgili doğru sınıflandırma oranı üzerinde çalışmıştır. 

Branch 2002 Brunch’a göre Finansal sıkıntıların oluştuğu dönemlerde karar verme süreci 

zorlaşmaktadır. Maliyetlerin yüksekliği riskli borçlar ve risk primi 

değerlendirilmelidir. Doğrudan ve dolaylı maliyetler analiz edilmelidir. 
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Sayılgan 2003 Finansal sıkıntılara neden olan sorunları incelemiştir. Bu sorunları yasal 

sorunlar, dağıtım, satış, pazarlama ve siparişle ilgili sorunlar ve üretimle ilgili 

sorunlar olarak değerlendirmiştir. 

Usta 2005 Finansal sıkıntı ile ilgili açıklamalarında fazla üretim yapmak stok 

maliyetlerini yükseltecek, eksik üretim yapmak ise birim maliyetleri 

yükseltecektir. İşletmelerin talep tahminleri geleceğe yönelik önemli bir 

çalışmadır. 

Altaş ve 

Giray 

2005 Risk üzerinde ve finansal başarısızlık üzerine yaptığı çalışmada başarısızlık 

riski olan işletmeleri analiz edilmiş ve lojistik regresyon modelini tekstil 

işletmeleri için kullanmışlardır. Modelin doğru sınıflandırma başarısını 

hesaplamışlarıdır. 

İçerli ve 

Akkaya 

2006 10 farklı finansal oranı İMKB’de kayıtlı 80 sanayi işletmesine 

uygulamışlardır. Z testine göre başarılı ve başarısız firmaların finansal 

oranlarında anlamlı ve anlamsız farklılıkları bulmaya çalışmışlardır. 

Chung v.d 2008 Yeni Zelanda’daki şirketlerin finansal başarısızlık riskini yapay sinir ağları 

yöntemiyle araştırmışlardır. Çalışmalarında 36 finansal rasyo kullanmışlardır. 

Liou 2008 İlginç bir çalışmayla hileli finansal tabloların saptanmasıyla finansal 

başarısızlığın mali tablolarda değerlendirilirken oluşan benzerlik ve 

farklılıkları incelemiştir. Yapay sinir ağları ve karar ağacı, lojistik regresyon 

yöntemlerini 52 değişken kullanarak çözmeye çalışmıştır. 

Muzır ve 

Çağlar 

2009 Başarısızlık öncesi ilk yıl için öngörülen performansların test edilmesi 

üzerinde çalışmışlarıdır. Bu çalışmada F-Score modelleri olarak dört farklı 

istatistik tekniği kullanmışlardır. 

Salehi ve 

Abedini 

2009 Finansal başarısızlığı Tahran Menkul Kıymetler Borsası’nda kayıtlı şirketler 

üzerinden değerlendirmişlerdir. Finansal rasyoları çoklu regresyonla 

değerlendirerek oluşturulan modelin doğru sınıflandırma başarısını 

araştırmışlardır. 

Çelik 2010 Finansal başarısızlığı bankalar üzerinde irdelemiştir. Çalışmada erken uyarı 

modelleri kullanılması planlanmıştır. Çalışma 36 özel sermayeli bankayla 

yapılmıştır. Yapay sinir ağları kullanılmıştır 

Yüzbaşıoğlu 

v.d 

2011 Çalışmada İMKB’de işlem gören işletmelerin 22 finansal rasyosu saptanarak 

faktör analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. 
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Zeytinoğlu ve 

Akarım 

2013 Zeytinoğlu ve Akarım Altman’ın başarılı-başarısız işletmelerini 

değerlendirdiği örneklemi BİST’te incelemişlerdir. Finansal olarak başarılı ve 

başarısız işletmelerin mali oranlarını karşılaştırmışlardır. Farkların anlamlılığı 

araştırılmıştır. 

Delaver 2014 2004-2012 döneminde Tahran Borsası’nda faaliyet gösteren 71 firma analiz 

edilmiştir. Finansal başarısızlık, finansal başarı ve çalışma sermayesi 

arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Ege v.d 2017 Bu çalışmada BİST 100 endeksinde imalat sanayinde çalışan firmaların 2011-

2015 verileri analiz edilmiştir. 19 firma analiz kapsamında irdelenmiştir. 

Çalışmada aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı finansal başarı skoru 

hesaplamalarında kullanıldığı için bağımlı değişken olarak kullanılmamıştır. 

Finansal performans Tobin’s Q oranı ile finansal başarısızlık Fulmer H-Skoru 

ile tespit edilmiştir. 

 

Turaoğlu v.d 

(2017) 

2017 Turaoğlu ve arkadaşları bu çalışmada sermaye yapısı kararları ve finansal 

başarısızlık arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. BİST 100 endeksi 

kapsamında seçilen firmalarının 2010-2015 yılları arasındaki verileri 

irdelenmiştir. 37 reel sektör firması ele alınmıştır. Araştırmada yer alan 

firmaların finansal başarısızlık skorları ile sermaye yapısı kararları arasındaki 

ilişkinin panel veri kullanılarak incelendiği bir çalışmadır.       

 

 

2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışmanın örneklemini Borsa İstanbul’da işlem gören 19 işletme oluşturmaktadır. Çalışmaya 

dahil edilen işletmelerin Borsa İstanbul’da işlem görmesi verilerin güvenirliği açısından tercih 

edilmiştir. Analizde bu işletmelerden iflas edenler ve yakın izleme pazarında bulunanlar finansal 

olarak başarısız, yıldız pazarda yer alan işletmeler başarılı olarak kabul edilmiştir. Literatürde finansal 

başarısızlık kriterleri değişkenlik göstermektedir.  

İçerli ve Akkaya (2006) çalışmalarında, 3 yıl üst üste negatif karlı işletmeleri veya iflas eden 

işletmeleri başarısız işletmeler olarak kabul etmektedir. 
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Ayan ve Değirmenci (2013) ise finansal başarısızlık kriteri olarak işletmenin 3 yıl üst üste 

negatif karlı veya özkaynaklarının en az 2/3 oranında azalmış olması veya toplam aktiflerinin %10 

oranında azalmış olmasını kabul etmiştir.  

Selimoğlu ve Orhan (2015) çalışmalarında Altman Z skoru 1,81’in altında olan veya zarar 

açıklamış olan işletmeleri finansal olarak başarısız kabul etmiştir. Altman Z skoru ile bağımlı olan bu 

çalışmada örneklemin küçük olması dolayısıyla, finansal başarısızlık kavramı geniş tutulmuştur. 

Örneklem grubumuzda yer alan işletmelerin borsa kodu ve yer aldıkları pazar Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 2: Örneklemde Yer Alan İşletmeler 

Şirket Adı Şirket Kısaltması Endeks 

Mudurnu Tavukçuluk MDRNU İFLAS-07.05.2002 

Gümüşsuyu Halı GUMUS İFLAS-16.08.2002 

Lio Yağ LIOYS İFLAS-19.09.2008 

Boyasan Tekstil BYSAN İFLAS-10.10.2011 

Goldaş Kuyumculuk  GOLDS İFLAS-05.04.2013 

Dardanel Önentaş Gıda DARDL Yakın İzleme Pazarı 

Ege Plastik EPLAS Yakın İzleme Pazarı 

Etiler Gıda ETILAR Yakın İzleme Pazarı 

Frigo Pak Gıda FRIGO Yakın İzleme Pazarı 

Kardeniz Su Ürünleri KRSAN Yakın İzleme Pazarı 

Petkim Petrokimya  PETKM BIST30- Yıldız Pazar 

Türkiye Şişe ve Cam Fab. SISE BIST30- Yıldız Pazar 

Türkiye Petrol Rafinerileri TPRS BIST30- Yıldız Pazar 

Ford Otomobil FROTO BIST50- Yıldız Pazar 

Eczacıbaşı ECZYT BIST50- Yıldız Pazar 

Yataş Yatak Yorgan San YATAS BIST50- Yıldız Pazar 

Göller Bölgesi Çimento GOLTS BIST100- Yıldız Pazar 

Borusan Mannesmann Boru BRSAN BIST100- Yıldız Pazar 

Gübre Fabrikaları  GUMRF BIST100- Yıldız Pazar 

 

Çalışmada finansal başarısızlığı belirlemek için kullanılan 30 bağımsız değişkeni elde etmek 

için Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan mali tablolardan yararlanılmıştır. Seçilen bağımsız 

değişkenler daha önceki çalışmalarda da yer almaktadır. İlgili bağımsız değişkenler güvenilir ve kolay 

ulaşılır olma kriterlerine göre seçilmiştir. 30 bağımsız değişken arasından ayrıştırıcı fonksiyon analizi 
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yöntemiyle finansal başarısızlık kavramı ile ilişkili ve istatistiki olarak anlamlı 11 bağımsız değişken 

kodları ile birlikte tablolaştırılmıştır.  

 

Tablo 3: İstatistiki Olarak Anlamlı Bağımsız Değişkenler 

 X1= Çalışma sermayesi / Toplam Varlıklar  

 X2= Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar  

 X3= Faiz ve vergi öncesi kar / Toplam Varlıkları  

 X4= Toplam Özsermaye Değeri / Toplam 

Yükümlülükler  

 X5= Toplam Satışlar  / Toplam Varlıklar  

 Y1= Net Kar/ Toplam Varlıklar  

 Y2= Toplam Yükümlülük / Toplam Varlıklar  

 Y3= Dönen Varlıklar / Net Satışlar  

 Y4= Dönen Varlıklar/ Toplam Varlıklar  

 Y5= Net Kar  / Net Satışlar  

 CR=.Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yükümlülükler  

 

Bağımlı değişken ise işletmelerin finansal başarı kriterimize göre başarı veya başarısız 

olmasıdır. Literatür taramasında finansal başarısızlık tahmin modellerinde kullanılan istatistiksek 

yöntemlerden bazıları, tekli regresyon ve basit diskriminant, diskriminant analizi, çoklu regresyon, 

lojistik regresyon, probit modeller ve yapay sinir ağlarıdır. Bu çalışmada veri grubumuza diskriminant 

ve regresyon analizi uygulanmıştır. Bu çalışmada, modelin oluşturulması için istatistik paket programı 

kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Değişkenlerin tek başına ayrıştırıcı gücünü ortaya koyan Wilks’ Lambda değeri ve istatistiki 

anlamlılık derecesi tablolaştırılmıştır. 

Tablo 3: Değişkenlerin İstatistiki Anlamlılık Değerleri 

Değişkenler  Wilks' 

Lambda Değeri  

İstatistiki 

Anlamlılık 

Derecelendirmesi  

X1Deger  ,866  9  

X2Deger  ,786  1  

X3Deger  ,936  5  

X4Deger  ,931  7  

X5Deger  ,995  2  

Y1Deger  ,808  10  

Y2Deger  ,855  8  

Y3Deger  ,935  6  

Y4Deger  ,985  3  

Y5Deger  ,945  4  

 

Ortaya çıkan sonuçlar bağımsız değişkenlerin tek başına finansal başarısızlığı öngörümleme 

güçlerinin etkili olmadığını ortaya koymuştur. Bu sebeple bir model oluşturmak için bütün 

değişkenlere diskriminant analizi uygulanmıştır. 

 Ayrıştırıcı fonksiyon analizi uygulanarak elde edilen modeller, finansal başarısızlığı birbirinden 

maksimum etkinlikle ayırmayı sağlayacak değişkenleri içermelidir. Bu amaçla veri setinde 

diskriminant fonksiyonlarının belirlenmesinde ayrıştırıcı gücü en az etkili bağımsız değişkenler 

stepwise yöntemi ile ayıklanmıştır. 
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Tablo 4: Ayrıştırıcı Bağımsız Değişkenler 

 X1= Çalışma sermayesi / Toplam Varlıklar  

 X2= Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar  

 X4=Toplam Özsermaye Değeri / Toplam 

Yükümlülükler  

 X5= Toplam Satışlar  / Toplam Varlıklar  

 Y1= Net Kar/ Toplam Varlıklar  

 Y4= Dönen Varlıklar/ Toplam Varlıklar  

 Y5= Net Kar  / Net Satışlar  

 

Ayrıştırıcı değişkenler arasındaki ilişki ve gücünü ölçmek için regresyon analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanımındaki amaç bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerden ne 

ölçüde etkilendiğini tespit edebilmektir. 

Tablo 5: Tahmincilerin Gücü 

ANOVAa  

Model  Toplam 

Kareler  

 Ortalama Kare  F

  

S

ig.  

 Regresyon  3,941   ,563  7

,785  

,

002b  

Kalıntı  ,796   ,072    

Toplam  4,737      

a. Bağımlı Değişken: FINANSALBASARI  

b. Tahminciler: (Sabit), X2Deger, X5Deger, Y5Deger, Y1Deger, 

Y4Deger, X1Deger, X4Deger  

Anova tablosu içerisindeki F istatistiği ile model parametrelerinin anlamlı olup olmadığı test 

edilmektedir. Sig değerinin 0,002 olması bağımsız değişkenlerimizin güçlü tahminciler olduğunu 

ortaya koymaktadır. 
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Finansal başarısızlık tahmin modelimiz bu şekilde oluşmuştur. Model çoklu katsayıya sahip 

olduğu için düzeltilmiş R kare değeri modelin finansal başarısızlık kavramını açıklama gücünü ortaya 

koymaktadır. %73 oranında finansal başarı ve başarısızlık kavramlarını ayrıştırma gücüne sahip 

modelin Wilks Lamda değeri 0,168, Sig. değeri 0,001’dir.  

Tablo 6: Model Açıklama Gücü ve Sınıflandırma Başarısı 

Seçilen şirketlerin finansal açıdan başarılı olup olmamasına yönelik kurulan modelin 

sınıflandırma başarısı incelendiğinde; değişkenlerin doğru sınıflandırma oranının % 94,7 olduğu 

görülmektedir. Başka bir ifadeyle model toplam 19 şirketin %94,7‟sini doğru tahmin etmiştir. 

Bulunan doğruluk oranı geliştirilen modelin uygun olduğunun bir göstergesidir. Geliştirilen modelin 

Model R

  

R Kare  Düzeltilmiş R 

Kare  

Tahmini Standart 

Hata  

Durbin-Watson Değeri  

1  ,

912a  

,832  ,725  ,26894  1,846  

a. Bağımlı Değişken: FINANSALBASARI  

b. Tahminciler: (Sabit), X2Deger, X5Deger, Y5Deger, Y1Deger, Y4Deger, X1Deger, X4Deger  

Sınıflandırma Başarısı  

   Tahmini Grup Üyeliği  Toplam 

  Başarısız  Basarılı  

Orjinal  Miktar  Başarısız  9  1  10  

Basarılı  0  9  9  

Yüzde  Başarısız  90,0  10,0  100,

0  

Basarılı  ,0  100,0  100,

0  

a. 94,7% orijinal grup doğru sınıflandırma başarısı  
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doğru sınıflandıramamağı tek işletme “Goldaş Kuyumculuk” işletmesidir. Goldaş Kuyumculuk 

işletmesinin ilgili yılda mali tablolarında gerçeğe aykırı beyan verdiği SPK tarafından mevzuat 

hükümleri çerçevesinde ortaya konmuştur. 

4.SONUÇ 

Bu çalışmada örneklem grubunu oluşturan 19 işletmenin finansal başarısı incelenirken 

istatistiksel analizler kapsamlı bir şekilde kullanılmıştır. Başarılı ve başarısız işletmelerin 

ayrıştırılmasında 7 finansal oranın etkisi tespit edilmiştir. Ortaya konan finansal başarısızlık modelinin 

sınıflama oranı %94,7 olarak ölçümlenmiştir. Finansal başarısızlığın önceden tahmin edilmesi 

işletmeleri yönetimsel kararları erken almasına yardımcı olmaktadır.  

İşletmeler finansal başarısızlıkla karşılaşmamak için çeşitli önlemler ve yöntemler kullanabilir. 

Teknik likidite eksikliği sorununu çözebilmek için borçların mümkün olduğunca ötelenmesi ve 

yapılandırılması faydalı olacaktır. Borç senetlerinin vadesi uzatılarak tekrar düzenlenmesi işletmelerin 

kullanabileceği pratik ve önemli bir yöntemdir. Yeni finansman kaynaklarına erişim işletmenin likidite 

sorununun çözümü için bir diğer öncelikli konudur. Yeni ortakların katılımı veya halka açılma ile 

işletme borçlanma dışında alternatif bir kaynağa ulaşacaktır. İşletme bünyesindeki atıl varlıkların 

satılması, küçülmeye gidilmesi, birleşme ve satın almalar gibi opsiyonlar başarısızlığa karşı alternatif 

olarak uygulanacak finansal operasyonlardır.  
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AKARYAKIT TURİZMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KAMU MALİYESİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ 

Pamukkale Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 

ÖZET 

Sınır komşusu ülkeler arasındaki akaryakıt perakende fiyat farklılıkları tüketiciler için arbitraj 

olanağı sağlamaktadır. Bu fiyat farklıkları akaryakıtın ham madde değerinden, Özel Tüketim Vergisi 

(ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) tutar ve oranlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin 

doğu ve güneydoğu komşuları petrol üreticisidir. Bu ülkeler Türkiye’ye göre akaryakıtta fiyat 

avantajına sahiptir. Türkiye’de akaryakıt üzerindeki tüketim vergilerinden biri olan ÖTV’nin oranı 

oldukça yüksektir. Diğer yandan Türkiye’de ÖTV de KDV matrahına eklenerek verginin vergisi de 

alınmaktadır. Bu nedenle akaryakıt üzerindeki toplam verginin miktarı artmaktadır. Akaryakıt turizmi 

akaryakıttaki fiyat farklılıkları nedeniyle, daha düşük fiyat uygulayan sınır ülkeden akaryakıt talep 

etmek olarak tanımlanabilir. Akaryakıtın sınır ötesi talep edilmesi önemli ölçüde vergi gelir 

kayıplarına sebep olmaktadır. Ayrıca bir ülkenin ulusal sera gazı (GHG) emisyonlarını arttırmaktadır. 

ÖTV ülkeler tarafından hem tabi olduğu malın tüketimini azaltmak hem de önemli bir vergi geliri elde 

etmek için uygulanmaktadır. Türk ÖTV Kanunu gerekçesinde özel tüketim vergileri ile mali amaçların 

yanı sıra enerji tasarrufunun sağlanması ve çevreye kadar geniş bir alanda tüketici tercihlerini 

etkilemek yer almaktadır. Sınıra yakın bölgelerde fiyat farklılıklarından kaynaklanan akaryakıt 

turizminin varlığı bir gerçektir. Akaryakıt üzerindeki ÖTV’den dolayı tüketimin azalması ve çevre 

kirliliğinin önlenmesi önem kazanmaktadır. Ancak yakıt turizminin sera gazı emisyonları üzerindeki 

etkisi, bazı ülkelerden gelen emisyonları potansiyel olarak diğer ülkelere aktarmaktadır. Başka bir 

ifade ile akaryakıt turizminden dolayı akaryakıt üzerindeki ÖTV’yi bir ülke toplarken diğer ülke çevre 

kirliliğine maruz kalmaktadır. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında akaryakıtın 

vergilendirilmesinde azami bir oran olmamasından dolayı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılıklar nedeniyle, AB üyesi ülkelerde akaryakıt turizmi birçok sınırda gerçekleşmektedir. 

Türkiye’de Artvin ve Ardahan ‘da ikamet eden vatandaşlar Gürcistan’da akaryakıt fiyatlarının düşük 

olmasından dolayı akaryakıt turizmi yapmaktadır. Çalışmanın amacı Dünyada ve Türkiye’de akaryakıt 

turizmini çevre kirliliği ve kamu maliyesi açısından değerlendirmektir. Çalışmada literatür taraması 

yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akaryakıt turizmi, çevre kirliliği, vergi kaçağı. 
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EVALUATION OF FUEL TOURISM IN TERMS OF ENVIRONMENTAL 

POLLUTION AND PUBLIC FINANCE 

ABSTRACT  

Fuel retail price differences between border-border countries provide arbitrage opportunities 

for consumers. These price differences stem from the raw material value of fuel oil, Special 

Consumption Tax (SCT) and Value Added Tax (VAT) amounts and rates. It is also Turkey's eastern 

and southeastern neighbors oil producer. These countries have the advantage in fuel prices by Turkey. 

One of the tax rates of excise duty on fuel consumption in Turkey is very high. On the other hand 

excise taxes in Turkey are taken VAT added to the tax base. For this reason, the amount of total feed 

on the fuel increases. Fuel tourism can be defined as demanding fuel from the border country which 

applies lower price because of the price differences in the fuel. Cross-border demand for fuel leads to 

considerable tax revenue losses. It also increases the national greenhouse gas (GHG) emissions of a 

country. SCT is being implemented by countries to reduce the consumption of goods as well as to 

obtain significant tax revenue. Under the Turkish Excise Law, besides the private consumption tax and 

financial objectives, energy saving is being provided and influencing consumer preferences in a wide 

area to the periphery. The presence of fuel tourism originating from price differences in near-bound 

regions is a fact. The reduction of consumption and prevention of environmental pollution become 

important due to the SCT on fuel oil. However, the impact of fuel tourism on greenhouse gas 

emissions potentially transfers emissions from some countries to other countries. In other words, due 

to the fuel oil tourism, the SCT on fuel oil collects a country while the other country is exposed to 

environmental pollution. There is a significant difference between countries of the European Union 

(EU), as there is no maximum rate of fuel taxation. Because of these differences, fuel-oil tourism in 

the EU member countries occurs at many borders. In Turkey Artvin and Ardahan serves citizens 

residing in fuel tourism due to low fuel prices in Georgia. The aim of the study was to evaluate fuel 

tourism in the world and Turkey in terms of environmental pollution and public finances. Literature 

search method was used in the study. 

Keywords: Fuel tourism, environmental pollution, tax evasion. 

 

GİRİŞ 

Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan kişiler daha ucuz yakıt fiyatları uygulayan komşu 

ülkelerden akaryakıt almakta ve ülkelerinde bu yakıtı kullanmaktadır.  Akaryakıt turizmi olarak 

adlandırdığımız bu yolla, kişiler daha düşük fiyatla ülkeye daha fazla yakıt sokmaktadırlar.  Akaryakıt 

için sınır ötesi yakıt talebi,  önemli bir vergi gelirleri kaybına sebep vermektedir. Ayrıca akaryakıt 

turizmi akaryakıtın kullanıldığı ülkenin  ulusal sera gazı  emisyonlarına önemli ölçüde arttırmaktadır 
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(Kennedy vd., 2017:1). Sınır ötesi yakıt fiyat farklarındaki dalgalanmalar olduğu sürece sınıra yakın 

yerlerde yaşayan tüketiciler akaryakıt turizmi yapmaktadır. Akaryakıt turizminin sınırlara yakın 

bölgelerde gerçekleştiği bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada sınıra 10 km'den daha uzakta yaşayan 

Hollandalıların fiyat farklılıklarına duyarlılık göstermedikleri sonucuna ulaşılmıştır (Jansen ve Jonker, 

2018:6). 

Türkiye’de akaryakıt turizminin çeşitli nedenleri vardır.  Komşu ülkeler arasındaki akaryakıt 

perakende fiyat farklılıkları tüketiciler için arbitraj olanağı sağlamaktadır. Bu fiyat farklıkları 

akaryakıtın ham madde fiyatından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) 

oranlarından kaynaklanmaktadır.  Türkiye’nin birçok sınır komşusunun petrol üreticisi olmasından 

dolayı akaryakıt fiyat avantajı mevcuttur.  Ayrıca Türkiye’de akaryakıt üzerindeki tüketim 

vergilerinden ÖTV oranı oldukça yüksektir.  Diğer yandan ÖTV’nin de eklenmesiyle oluşan KDV 

matrahı akaryakıt üzerindeki toplam verginin miktarını arttırmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı 

hem geçmişte hem de günümüzde Türkiye’de dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi akaryakıt turizmi 

yapılmaktadır.  

1. YÖNTEM 

Çalışmamızın konusu Türkiye’de akaryakıt turizminden kaynaklı çevre kirliliğini incelemek 

ve kamu maliyesi açısından değerlendirmektir. Önce dünyada sonra Türkiye’de akaryakıt turizmi 

inceleme konusu edilmiştir. Dünyadaki bazı ülkelerde sınır bölgelerinde yaşayan tüketicilerin 

akaryakıt turizmi ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar ışığında örnekler verilmiştir. Türkiye’de 2013-

2017 yılları arasında araç giriş çıkışları ve 2017 yılında sınırlardan geçen yolcuların istatistikleri 

verilmiştir. Ayrıca komşu ülkelerin akaryakıt fiyatları Türkiye akaryakıt fiyatları ile karşılaştırılarak 

akaryakıt turizminin sebepleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Akaryakıtın ve akaryakıt turizminin 

çevre kirliliğine etkisi ve kamu maliyesi bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. 

2. BULGULAR 

OECD ülkeleri istatistiklerine göre tüketicilerin toplam vergi olarak ödemiş oldukları tutar 

diğer bir anlatımla akaryakıt üzerindeki toplam vergi yükü, akaryakıt perakende fiyatının %59’udur.   

OECD ülkeleri içerisinde akaryakıt ürünleri üzerinden alınan vergilerin yüksekliği açısından Türkiye; 

İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, İtalya, Finlandiya ve Yunanistan’dan sonra yedici sıradadır. Sadece 

motorin üzerindeki vergilerin yüksekliği açısından ise Türkiye; Birleşik Krallık, İtalya, İsrail, Norveç 

ve İsveç’in ardından en yüksek oranda ÖTV alan altıncı OECD ülkesidir (Kantarcı, 2018:245). 

Akaryakıt üzerindeki vergilerin yüksek olması kaçak (vergisiz) akaryakıt tüketimini artırmaktadır. 

Mevzuattaki boşluklar ve sınırların belli noktalarındaki zafiyeti ve ekonomik-sosyolojik nedenlerle 

kaçak akaryakıt kullanımı artmakta  (Kantarcı, 2018:245) ya da sınırlardan geçerek akaryakıt turizmi 

gibi yollarla kaçınma artmaktadır. 
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İsviçre’nin İtalya, Fransa ve Almanya sınır bölgelerinde yaşayan insanlar için akaryakıt 

turizmi olgusu gelişmiştir. Çünkü fiyat farklılıklarının yakıt talebi üzerinde çok önemli bir etkisi 

bulunmaktadır (Banfi vd.,2003:4). İsviçre’de akaryakıt fiyatlarındaki %10’luk bir düşüş Yakıt 

talebinde %17,5’lik bir artışa yol açacağı tespit edilmiştir (Banfi vd.,2005:689). Ayrıca İsviçre’de 

1985-1997 yılları arasında petrol satışlarının %9’unu akaryakıt turizmi oluşturmuştur    (Kennedy vd., 

2017:2).  Ancak her ülkenin akaryakıt turizmi miktarı ve vergi oranlarının yakıt talebine etkisi 

hesaplanamamaktadır. İspanya’da da akaryakıt vergilendirmesinde yerel varyasyonların neden olduğu 

fiyat farklılıklarını tüketici davranışlarını etkilemesine karşın, yakıt turistleri tarafından satın alınan 

yakıt miktarını tahmin edilememektedir (Kennedy vd., 2017:2). 

Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti arasında yakıt tüketim oranları önemli ölçüde 

değişmektedir. Birleşik Krallıktaki akaryakıt fiyatları İrlanda Cumhuriyeti'ndekinden daha yüksektir. 

İrlanda Cumhuriyeti’nde Birleşik Krallığa göre Temmuz 2016’da benzindeki ÖTV oranı  %13 ve 

dizeldeki ÖTV oranı %30 daha düşüktür. Bu özellikle Kuzey İrlanda'daki tüketicilerin, İrlanda 

Cumhuriyeti'nden ucuz yakıt almalarına sebep olmaktadır. (Kennedy vd., 2017:3).  2011 yılında 

yapılan bir çalışma İrlanda Cumhuriyeti'nde satılan petrolün% 8.6'sının Kuzey İrlanda'dan gelen 

turistler tarafından satın alındığını tahmin etmektedir  (Kennedy vd., 2017:5).  

Avrupa'nın birçok ülkesinde bulunan araba filoları, 20 yıl boyunca bir benzinli araçlardan 

dizel araçlara dönüşüm (dizelizasyon) sürecine girmiştir. İrlanda Cumhuriyeti'nde nispeten ucuz olan 

dizel yakıtın bulunmasının Kuzey İrlanda'daki dizel otomobil sahipliği oranını arttırmıştır. Diğer bir 

anlatımla  İrlanda Cumhuriyeti'nde daha ucuz yakıt  sadece akaryakıt turizmine yol açmakla kalmayıp 

aynı zamanda Kuzey İrlanda'da kayıtlı araç filosunun yapısını da etkilemektedir 

(Morton,vd.,2018:755). Bu süreci yürüten faktörleri anlamak ve hükümetlerin ulusal otomobil 

filolarını gelecekte çok düşük emisyonlu taşıtlara doğru nasıl yönlendirdiklerini planlamak önemli 

olmaktadır.  

Akaryakıt kaynaklı çevre kirliliği önem kazanırken, ilginç bir şekilde, yakıt turizminin sera 

gazı emisyonları üzerindeki etkisi, bazı ülkelerden gelen emisyonları potansiyel olarak başkalarına 

aktarmasına rağmen, literatürde büyük ölçüde göz ardı edilmektedir.  AB üyesi ülkeler arasında 

akaryakıtın vergilendirilmesinde önemli farklılıklar bulunmaktadır.  AB, agresif vergi rekabetinden 

kaçınan Enerji Vergilendirme Direktifi kapsamında asgari tüketim vergisi getirirken, azami oran 

yoktur. AB üyesi ülkeler arasında Temmuz 2016'da özel tüketim oranlarının karşılaştırılmasında hem 

benzin hem de dizel için en yüksek tüketim oranları, en düşük oranların iki katı kadardır. Minimum 

dizel oranı, benzin için olandan% 8.1 daha düşüktür ve AB genelinde ortalama oran, petrolün 

ortalamasından% 19,5 daha düşüktür, bu da dizel için benzin fiyatının daha düşük olmasına neden 

olmaktadır (Kennedy vd.,2017:2).Bu farklılıklar göz önüne alındığında, sınır ötesi akaryakıt 

alışverişinin veya akaryakıt turizmin birçok sınırda gerçekleşmesi şaşırtıcı değildir.  
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Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında yolcu, tır, tanker, kamyon, kamyonet, otobüs ve 

otomobil giriş çıkışları incelendiğinde (tablo 1) söz konusu araçların hareketliliğinin yıllara göre 

değişiklik göstermekle birlikte yüksek miktarda olduğu görülmektedir. Binek otomobillerin depolarını 

doldurmalarına ve TIR'larda, kamyonlarda ve otobüslerde ise belli litreye kadar akaryakıtın 

Türkiye’ye ÖTV'siz sokulmasına izin verilmektedir. Sadece 2012 yılı itibariyle  sınır kapılarından  

geçen araçlarla  Türkiye’ye sokulan akaryakıt miktarının Türkiye’nin aynı yıl itibariyle akaryakıt 

tüketiminin %6’sını oluşturduğu tahmin edilmektedir (Kabakçı Karadeniz, 2013:49). 

Tablo:1 2013-2017 Yılları Araç Giriş Çıkış Sayıları  

 Yön 2013 2014 2015 2016 2017 

Yolcu Gelen 45.172.750 54.941.773 56.966.152 39.857.057 46.447.376 

Giden 44.949.900 55.124.098 56.515.166 39.693.909 45.573.351 

Toplam 90.122.650 110.065.871 113.481.318 79.550.966 93.020.727 

Tır Gelen 1.535.312 1.629.539 1.643.673 1.566.944 1.746.521 

Giden 1.539.111 1.635.221 1.649.424 1.577.740 1.713.388 

Toplam 3.074.423 3.264.740 3.293.097 3.144.684 3.460.409 

Tanker Gelen 2.378 2.634 1.686 8.335 16.747 

Giden 2.907 2.236 1.796 7.724 69.246 

Toplam 5.285 4.870 3.482 16.059 83.993 

Kamyon 

Kamyonet 

Gelen 429.698 334.646 277.768 232.615 237.370 

Giden 426.797 329.461 272.467 221.202 226.226 

Toplam 856.495 664.107 550.235 453.817 463.596 

Otobüs Gelen 139.444 183.457 212.991 142.044 123.197 

Giden 143.696 187.613 218.188 148.441 129.867 

Toplam 283.140 371.070 431.179 290.485 153.069 

Otomobil Gelen 1.661.504 1.629.194 1.621.780 1.382.631 1.541.130 

Giden 1.648.892 1.615.354 1.369.989 1.369.594 1.537.012 

Toplam 3.310.396 3.244.548 3.237.769 3.752.225 3.078.142 

Kaynak:  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017 Yılı Faaliyet Raporu s.49 
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2017 yılında sınır kapılarından karayolu ile giren vatandaşların (şekil 1)  en çok Habur 

(Şırnak’tan Irak’a açılan)  sınır kapısını kullandıkları ve daha sonra Sarp (Artvin’den Gürcistan’a 

açılan), Gürbulak (Ağrı’dan İran’a açılan)   ve Dilucu (Iğdır’dan Azerbaycan’a açılan) sınır kapılarını 

kullandıkları görülmektedir.  

Şekil 1: 2017 Yılında Sınır Kapılarından Karayolu İle Giren Vatandaşların Sayıları  

 

Kaynak:2017 Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9854/sinir-giris-cikis-

istatistikleri.html 

Türkiye’de doğu ve güneydoğu ülkelere açılan sınır kapılarından geçişlerin yoğun olmasının 

bir nedenini akaryakıt fiyatlarındaki farklılıklar oluşturmaktadır. Şekil 2’de Türkiye ve komşu 

ülkelerdeki benzin fiyatları karşılaştırıldığında Türkiye’deki fiyatların Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve 

İran’a göre yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’ye enerji ithal eden Azerbaycan, Rusya, Irak ve 

İran’ın petrol ve doğal gazda rekabet gücü oldukça yüksektir (Yurttançıkmaz ve Azgün,2017:536). 

Şekil 3 Türkiye’de ve Komşu Ülkelerde Benzin Fiyatları, (TL/lt) (15.11.2018) 

 

Kaynak: https://tr.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/  (Erişim Tarihi:21.11.2018) 

  

Benzin Fiyatları Dizel Fiyatları

Ülkeler Litre U.S.Dolar Litre TL Litre U.S.Dolar Litre TL

İran 0,29 1,6733 0,07 0,4039

Gürcistan 0,88 5,0776 0,93 5,3661

Irak 0,63 3,6351

Azerbaycan 0,47 2,7119 0,35 2,0195

Türkiye 1,23 7,0971 1,13 6,5201

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
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3. TARTIŞMA  

Çevre kirliliğine sebep olan bir kişinin bu zararın maliyetine katlanması, “kirletene 

ödettirilmesi” etkinlik ve adalet ilkelerine (Çelikkaya,2011: 115) oldukça uygundur. Akaryakıt 

üzerinden alınan ÖTV’nin de çevre kirliliğini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Çünkü kişiler ÖTV 

nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarından dolayı tüketimlerini azaltmaktadır.  1295 kişi ile yapılan bir 

anket çalışmasında (Yavuz, Gürdal, 2017) akaryakıt vergi değişikliğinin muhtemel etkileri 

araştırılmıştır.  Anket sonuçlarına göre, ankete katılanların %96’sı akaryakıt üzerinden alınan vergileri 

yüksek bulmaktadır. Akaryakıt üzerinden alınan vergilerde  %15’lik bir değişme gerçekleştiğinde 

bireyler doğrudan etkilemektedir. Ankete katılanlar araç satın alırken yakıt tasarrufunu dikkate 

alacaklarını, ekonomik olması için araçlarını daha yavaş kullanacaklarını ve araçlardan kaynaklanan 

çevre kirliliğinin azalacağı görüşündedirler. (Yavuz ve Gürdal,2017:10). Hava kirliliği insan sağlığını 

tehdit eden önemli unsurlardan biridir. Özellikle motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği, 

insanların yoğun olduğu alanlarda artmaktadır. Fabrika gibi büyük üretim birimleri çevreyi daha çok 

kirletse de bu tür işletmeler yerleşim yerlerinden uzakta kurulmaktadır.  Dolayısıyla insanların bu 

havayı soluması daha düşük olasılığa sahiptir. 

Mazot, benzin,  elektrik, doğal gaz, biyoyakıt ile motorlu araçlar hareket etmektedir. Bu 

hareket esnasında atmosfere karbondioksit salmaktadır ve toplam seragazı emisyonlarının yaklaşık 

dörtte biri taşımacılıktan kaynaklanmaktadır. Taşımacılıktan kaynaklanan iklim emisyonları, küresel 

ayak izinin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. (https://climatechange,2018). Küresel ölçekte 

toplam ekolojik ayak izinin en büyük bileşeni karbon ayak izidir ve Türkiye’nin ayak izinin de önemli 

bir kısmını oluşturmaktadır. Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de enerji sektörünün 

sürdürülebilir bir biçimde karbonsuzlaştırılması gerekmektedir ( Özsoy,2015:213).  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Akaryakıt turizmi; akaryakıt fiyatlarındaki farklılıklar nedeniyle komşu ülkelerin sınırlarında 

yaşayan bireylerin sınırı geçerek kendi ülkelerinde tüketmek için komşu ülkeden araçlarına akaryakıt 

satın almaları ile gerçekleşmektedir. Akaryakıt fiyatlarının farklılıklarından dolayı dünyanın birçok 

ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt turizmi yapılmaktadır. Türkiye’nin doğu ve güneydoğu 

komşularının petrol üreticisi olmalarından da kaynaklı olarak akaryakıt fiyatlarında farklılıklar 

bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de akaryakıt üzerinden alınan vergilerin yüksek olması akaryakıt 

fiyatının komşu ülkelerle arasındaki fiyat farkını arttırmaktadır. Bu durumun sonucunda akaryakıt 

üzerinden alınan ÖTV komşu ülkeye ödenmekte ve akaryakıt Türkiye’de kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla akaryakıt kaynaklı çevre kirliliğine maruz kalan ülke daha çok ÖTV’yi tahsil etmeyen 

ülkedir. Vergi kaçakçılığını önlemek için akaryakıt ile kilometre kontrolü yapılacak düzeneğin 

araçlara takılması ve denetim mekanizmasının iyi çalışması gereklidir. Ayrıca akaryakıt üzerindeki 

vergiler ne kadar çok olursa akaryakıt fiyatları o kadar yüksek olmaktadır. Bu durum mükelleflerin 
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vergiyi ödemek istememelerine diğer bir anlatımla mükellefleri vergiyi kaçırmaya ya da vergiden 

kaçınmaya yönelik faaliyetlere sevk etmektedir. Akaryakıt üzerindeki vergi oranları düşürülerek 

akaryakıt kaçakçılığının ve akaryakıt turizminin önüne geçilmelidir.  Ancak bu durumda akaryakıt 

kullanımından kaynaklanan  çevre kirliliğini azaltmak ve kamu  gelir kayıplarını da en aza indirmek 

mümkün olabilecektir. 
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ÖZET 

UBER, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası bir ulaşım ağı şirketidir. Yolcular 

akıllı telefonlarına indirdikleri UBER uygulaması ile gidecekleri yeri haritadan işaretleyerek UBER 

aracı çağırmaktadır. Dünyanın 83 ülkesinde 622 şehirde 16 bin şirket çalışanı ve 7 milyon sürücüsü ve 

50 milyonu aşkın kullanıcısı bulunmaktadır. Bu uygulama başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli 

eleştirilere maruz kalmaktadır. Eleştirilerin başında yasal boşluktan yararlanan UBER uygulamasının 

haksız rekabete yol açması yer almaktadır. Diğer eleştiriler UBER uygulamasından gelir elde 

edenlerin vergi mükellefi olmaları gerektiği halde kayıt dışı çalışmalarıdır. Bu kişilerin gerekli yetki 

belgelerinin olmaması ve güvenlik zafiyetleri de sorunlar arasındadır. Birçok ülkede olduğu gibi 

Türkiye’de de UBER uygulamasına karşı taksiciler tepkilerini yükseltmektedir. UBER 

uygulamasından kaynaklanan sorunlar için ülkeler çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. UBER’lerin 

Almanya’nın nüfus yoğun şehirlerinde lisanslı şoförlerle faaliyet göstermeleri zorunlu hale 

getirilmiştir. İspanya’da UBER’ler hukuken yasaklandıktan sonra faaliyetlerini UBERX çatısı altında 

lisanslı olarak sürdürmeleri sağlanmıştır. Yunanistan UBER ile ilgili düzenlediği yasa tasarısında 

ancak bu firmaların lisans alarak, ofis açarak ve yasal temsilci göstererek faaliyet göstermeleri 

gerektiğini belirtmiştir. Çalışmanın amacı UBER uygulamasının Türk vergi hukuku karşısındaki 

durumunu incelemek ve bu nedenle Türkiye’de oluşan vergi kayıp ve kaçaklarını tahmin etmektir. 

Türkiye’de UBER sistemi vergi kayıp ve kaçaklarına sebep olmaktadır. Bu durumun doğal sonucu 

olarak UBER vergi ödemeyerek haksız rekabet sağlamaktadır. Dijital ortamda %20 komisyon alındığı 

halde bu gelirle ilgili Türkiye’de vergi ödenmemektedir. Bu durumda mükellefin gerçek veya tüzel 

kişi olmasına göre gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, araç sahibinin kiraya verdiği 

aracından dolayı elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı ve çalışanların ücretlerinden dolayı gelir vergisi 

hesaplanamamaktadır. Ancak UBER taksiler ticari araç olarak gösterilmedikleri için araç alımında 

ÖTV öderken diğer kayıtlı taksi ve ticari araçlar ÖTV ödememektedirler. 

Anahtar Kelimeler: UBER, vergi kaçağı, Türk Vergi Hukuku. 
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THE SITUATION OF UBER IMPLEMENTATION IN THE TURKISH TAX LAW 

AND ESTIMATED TAX EVASION 

ABSTRACT  

UBER is an international transportation company based in the United States. The passengers 

call UBER by marking the locations to go with the UBER application they downloaded to their 

smartphones. There are 16,000 company employees in 622 cities in 83 countries of the world and 7 

million drivers and over 50 million users. This practice is subject to various criticisms, especially in 

European countries. At the beginning of the criticism, the UBER application, which takes advantage 

of the legal gap, leads to unfair competition. Other criticisms are that those who earn income from 

UBER application should work as informal as taxpayers should be. The lack of necessary 

authorization documents and security weaknesses are also among these problems. As in many 

countries in Turkey, Taxi drivers raise their responses against to the UBER application. The countries 

have been seeking solutions for problems arising from UBER application. It has become compulsory 

for the UBERs to operate with licensed drivers in the German-dominated cities. In Spain, after the 

UBERians are legally banned, their activities have been licensed under the UBERX roof. According to 

the law drafted by Greece UBER, these companies must operate by licensing, opening offices and 

acting as legal representatives. The aim of the study to examine the situation on the UBER app is 

Turkish tax law and therefore to estimate tax losses and leaks occurring in Turkey. The UBER system 

causes evasion. As a natural consequence of this situation, UBER does not pay taxes and provides 

unfair competition. Even though UBER received a 20% commission on digital media, It dos not pay 

tax in Turkey. In this case, according to being a taxpayer real or legal person, income or corporation 

tax, value added tax, income from real estate capital income obtained from the vehicle owner by 

means of the vehicle and income taxes due to the salaries of the employees do not be calculated . 

However, since UBER taxis are not shown as commercial vehicles, they have to pay excise duty on 

the purchase of vehicles while taxis and commercial vehicles are exemption from special consumption 

tax. 

Keywords: UBER tax evasion Turkish Tax System. 

 

GİRİŞ  

Paylaşım ekonomisinin bir örneği olan UBER telefona yüklendikten sonra kullanılmaktadır. Yolcular 

önce ulaşacakları konum için ulaşım aracını bulmaktadırlar ve daha sonra araç seçeneklerine göre 

(taksi, lüks araç, tekne vb.) fiyat ve güzergah belirleyerek gidecekleri yere ulaşmaktadırlar. Hem 

Dünyanın birçok ülkesinde hem de Türkiye’de uygulanan UBER sistemi farlı yanlarıyla tartışılmakta 

ve gündemdeki yerini korumaktadır. Tartışmalar taksi ile içinde bulundukları haksız rekabetleri, 
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hizmet çeşitliliği, şöförlerin çalışma koşulları,  vergileme boyutu, çevre üzerindeki etkileri  

olabilmektedir. Paylaşım ekonomisi insanları farklı nedenlerle bir araya getirerek sosyal, ekonomik ve 

kültürel etkin ve verimli kullanılmaktadır. Hemen hemen her alanda paylaşım yapılabilmektedir ve 

UBER sistemi de bu duruma güzel bir örnektir. Ancak bir çok ülke paylaşım ekonomisinin vergi 

kanunları karşısındaki durumunu tesisi edecek vergi işlemlerini içselleştirmek istemektedir (Acuner ve  

Acuner, 2017:207). UBER sistemi de Türkiye’de çeşitli vergi geliri kayıplarına yol açmaktadır. 

Aracını kiralayan kişilerin, aracı işleten kişilerin ve sürücülerin elde ettikleri gelirler gelir vergisine 

tabi olması gerekirken ve müşterinin ödediği bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması 

gerekmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de UBER uygulamasının yarattığı tahmini vergi kayıp ve 

kaçaklarını ortaya koymaktır. 

1. YÖNTEM 

Hem Türkiye’de hem de  diğer ülkelerde bir sorun haline gelen UBER uygulamasından 

kaynaklanan sorunlar  için ülkeler çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. Çalışmada literaür taraması 

yapılarak paylaşım ekonomisinin bir sonucu olan UBER uygulaması açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada İstanbul’daki UBER uygulamasını kullanan araçlar üzerinden uygulamanın  Türkiye’de   

sebep olduğu vergi kayıpları hesaplanmaya çalışılmıştır.. 

2. BULGULAR 

UBER tanıtım sayfalarında kişisel araç kullanımının verimsiz ve sürdürülemez olduğunu 

belirtilmektedir. Daha fazla insanın daha az, daha dolu ve daha verimli arabalarla hareket etmesi 

sağlandığında, her yolculukta yakıt tasarrufu artmakta  ve hava kalitesi yükselmektedir. UBER trafik  

sıkışıklığını  ve kirliliği önlemede etkili olabilecektir. UBER şirketi verilerine göre Los Angeles’da 

araba paylaşım hizmeti ile ilk sekiz ayda yollardan 7,9 milyon mil tasarrufunda bulunulmuş ve havada 

1.400 metrik ton karbondioksit azaltılmıştır. Hem çevreyi korumak açısından hem de enerji tasarrufu 

açısından paylaşım ekonomisi önemli bulunmaktadır (uber.com,2018). 

Çoğu şehirde, taksi endüstrisi yıllar önce  düzenlenmiştir ve bu sektöre girişler kısıtlıdır. Bu 

nedenle yolcuları ve sürücüleri birbirine bağlamak için mobil internet teknolojisini kullanan UBER 

gibi taksicilik hizmetleri geleneksel taksilerle rekabet etmeye başlamıştır. UBER gibi yolculuk ağı 

servislerinin vergilendirmeye etkisi araştıran bir çalışmada (Cramer ve Krueger, 2016) çoğu şehirde, 

UBERX sürücüleri zamanlarının daha kısa süresini  arabalarında harcadıkları ve taksi sürücülerinden 

çok daha fazla pay aldıkları bulgulanmıştır. Diğer bir anlatımla taksi şöförleri daha uzun vardiya 

yapmalarına rağmen daha az müşteri taşımaktadır. Bu verimliliğin sonucu olarak; teknoloji sayesinde 

UBER’in daha etkin sürücü-yolcu eşleştirmesi yapması ve esnek işgücü arz modeli uygulamaları, 

gelişmiş bir teknoloji ağı kullanan en büyük taksicilik şirketi olması gösterilmiştir, Ancak tüm bu 

bulgulara rağmen New York diğer şehirlerden farklılık göstermektedir. Çünkü nüfus yoğunluğunun 

oldukça fazla olması New York City’de  taksiler ile yolcuların daha verimli eşleştirildiği ortaya 
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çıkmıştır(Cramer ve Krueger, 2016:8). Paylaşım ekonomisinde çalışma olgusu ile önemli  tartışmalar 

yapılmaktadır. Bu tartışmaların çoğu  işçilerin çalışma koşulları ve  korumalarına odaklanmaktadır. 

Bununla birlikte, vergi sorunları da nihai paylaşım deneyiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Paylaşım ekonomilerinde  hem çalışmayı teşvik edici hem de her gelir kaynağını kapsayan vergi 

politikaları uygulanamamaktadır (Oei ve Ring, 2017:16). Ayrıca lisansız bir şekilde yapılan UBER 

uygulaması paylaşım ekonomisini ile faaliyetleri vergi dışı kalmaktadır. Ayrıca hem vergi maliyeti 

hem de paylaşım ekonomisi olmadan faaliyet gösteren lisanslı taksiciler daha büyük maliyetlerle 

birlikte haksız rekabete uğramaktadır (Malhotra ve  Van, 2014:25).  

UBER'in küresel alternatif taksi olarak yükselişi son zamanlarda gündemden düşmemektedir. 

Özellikle geleneksel ulaştırma endüstrisini nasıl bozduğu, ekonomideki yeri, tüketicilerin tercihleri, 

vergi mükellefiyeti olup olmadıkları devamlı tartışılmaktadır. Türkiye’de coğrafik bilgi sistemi tabanlı 

taksi hizmetlerinin (BiTaksi ve UBER)  klasik taksi hizmetleri ile karşılaştıran çalışmada Sputnik 

Türkiye haber kanalında UBER başlığı altında yer alan haberler ekşi sözlük, twitter ve facebook 

sitelerinden elde edilen veriler ile analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda UBER hakkındaki 

haberler ile haberlerdeki  kavramların içerisindeki metinlerde geçen  sıklıkları ve birbirleriyle ilişki 

yapısında   farklılıklar  görülmüştür (Kahya, 2018:231). 

Paylaşım ekonomisi ile kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanarak UBER gibi 

uygulamalar gündeme gelmektedir. Hem çevreyi koruma bakımından hem de kaynakların daha etkin 

kullanılması bakımından önem arz eden konu vergi kayıp ve kaçaklarına yol açtığı ve çalışanların 

sosyal güvencesini tehlikeye attığı için eleştirilmektedir. UBER ciro üzerinden aldığı pay nedeni ile 

kurumlar vergisi ödememektedir. Aracı işleten/kiralayan kişi de UBER’ den dolayı kazancını 

gösteremediği için ticari kazanç nedeniyle, kiralama halinde ise  gayri menkul sermaye iradı nedeniyle 

gelir vergisi kayıp ve kaçağı   ortaya çıkmaktadır. Paylaşım ekonomisinden dolayı nakdi veya ayni 

fayda sağlayan taraflar gelirleri düzenli olmadığında arızi kazanç elde etmektedir.  Kazanç ise  belli bir 

tutarın üzerine çıktığında gelir vergisine tabi tutulmaktadır (Acuner ve  Acuner, 2017:208). Ancak 

UBER nedeniyle elde edilen kazancın sürekli olduğunu göz ardı etmemek gerekir.  Ayrıca paylaşım 

ekonomisi çerçevesinde UBER’in faaliyetleri nedeniyle KDV’de hesaplanması gerekmektedir (Acuner 

ve Acuner, 2017:208). 

Şekil 1’de Türkiye’de UBER uygulaması nedeniyle oluşan vergi kayıp ve kaçakları UBER 

şirketi, işleten ve şoför bakımından gösterilmiştir.  
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Şekil :1 UBER  Nedeniyle Oluşan  Vergi Kayıp Kaçakları 

 

Kaynak: Çalışma kapsamında yazar tarafından oluşturulmuştur.  

UBER sisteminde Dijital ortamda %20 komisyon alındığı halde bu gelirle ilgili Türkiye’de 

vergi ödenmemektedir. Kurumlar vergisi kaybına sebep olmaktadır. Ayrıca UBERde söför olarak 

çalışan kişilerin elde ettikleri gelirlerden de herhangi bir vergi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak bazı 

UBER çalışanları firmalarda (genellikle turizm firmalarında) sosyal güvenceli çalışırken bazıları kayıt 

dışı çalışmakta ve gelir vergisi ödememektedir. Yolculuk sonunda ulaşımdan %18 KDV tahsilatı 

yapılması gerekmektedir. Ancak, UBER uygulamasında KDV tahsili gerçekleşmemektedir. 

UBER ‘in yarattığı vergi kayıpları için gelir tahmini yasal ticari taksiler üzerinden yapılmıştır.  

New York' ta yapılan bir çalışmada (Salnikov vd.,2015) taksilerin yol mesafeleri ve müşterilerin 

ödedikleri ücretler ile UBER’lerin mesafeleri ve müşterilerin ödedikleri ücretler karşılaştıran bir 

çalışmada UBER taksi hizmetinin en ucuz versiyonu olan UBER X'in aynı yolculuk için sarı 

taksilerden daha pahalı olma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda UBER 

yolu ile İstanbul’da şehir içi taşımacılığı  yapan kişinin en az ticari taksiler kadar  kazanç elde ettiği 

varsayılmıştır.  

İstanbul’da taksilerin toplam plaka değeri 30 milyar TL’dir.  Taksilerin yıllık yıllık cirolarının  

5 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilmektedir.   Bir taksi, plaka kirası, işletme maliyeti ve sürücü 

ücretini kazandırmak zorundadır. Bu nedenle taksici, plaka kirası ve işletme maliyeti düşülünce para 

kazanmak için aylık ciroda 14 bin lirayı geçmek zorundadır (Habertürk,2018).  Hesaplamalarımızda 

İstanbul’da  UBER aracının ortalama günlük  500-600 TL ciro yaptığı,  bir araçta bir  kişi çalıştığı 

düşünülmüştür.  

UBER 

•Kurumlar 
Vergisi 

ARACI 
İŞLETEN 

KİŞİ 
•Gelir Vergisi 

•KDV 

Şoför 
•Gelir Vergisi 
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Türkiye’de UBERde çalışan 5.000 sürücü olduğu tahmin edilmektedir. (Habertürk,2018). Bu 

sayı içinde yasal taksisi ile UBER uygulamasıyla da yolcu alan ve vergisini ödeyen taksicilerde 

bulunmaktadır.  Çalışmamızda UBER istemindeki ticari aksiler hariç 2500 aracın UBER uygulaması 

ile çalıştığı varsayılmış, ticari taksilerin UBER üzerinden elde ettiği kazançlar kapsam dışı 

bırakılmıştır. Çalışmada İstanbul’da UBER uygulaması kapsamında  araç başına günlük cironun 600 

TL olduğu varsayılmıştır. Toplam araç başı aylık ciro (600x30) 18.000 TL, yıllık (18.000x12) 216.000 

TL ve 2500 aracın yıllık cirosu (216.000x2500) 540.000.000 TL’dir. 

2.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kayıpları 

UBER uygulamasında günde 600 TL cironun %20’si  (125 TL) yurt dışına çıkan komisyon 

bedelidir.  Bu bedelin %20’sinin (125x0,20=25TL)  kurumlar vergisi matrahı olduğu varsayıldığında 

(2.500X25x365=22.812.500) hesaplanan kurumlar vergisi ise (22.812.500x%22) 5.018.750 TL dir.  

 Aracı kiraya veren kişinin ayda 5.000 TL kira geliri elde ettiğini düşünürsek (%25 gider ve 

%15 vergi oranı) yılda 6.750 TL gayrimenkul sermaye iradı için gelir vergisi ödemesi gerekmektedir. 

Bu rakamı araç sayısı ile çarptığımızda ödenecek gelir vergisi  (6.750x2500=16.875.000 TL) yılda 

16.875.000 TL.’dir. 

Kiralayan ve aracı işleten kişinin tahmini cirosunun  UBER ve kira gideri düşüldükten sonra 

18.000-3.600 TL( UBER payı) +5000 TL (kira) = 9.400 TL’dir.  Söz konusu cironun %30’unun kar 

olduğu varsayıldığında yıllık gelir vergisi matrahı (6.580x12) 78.960 TL’dir. Gelir vergisi artan 

oranlıdır. Çalışmamamızda ortalama vergi oranı %20 olarak alınmıştır.  Bir araç için yıllık gelir 

vergisi 15.792 TL  (78.960x%20) hesaplanmıştır. 2.500 araç için yıllık toplam gelir vergisi kaybı 

(15.792x2.500) 39.480.000 TL olarak hesaplanmaktadır. 

Ayrıca çalışan şoför aracın sahibi de olabilir kiralayan kişi de olabilir. Aracın sahibi ise ticari 

kazanç olarak vergilendirilmesi gerekirken çalışıyorsa ücret geliri elde etmektedir. Şoför asgari ücret 

düzeyinde bile gelir elde etmiş olsa kazancı vergiye tabidir. Aracı kiralayıp işleten kişi ise elde ettiği 

ticari kazançtan gelir vergisi ödemesi gerekecektir. Aracın şoförünün gelirinin vergilendirilmesi 

gerekmektedir. Çalışmada aracı işletenin kullandığı düşünülerek ücret üzerinden alınan gelir vergisi 

hesaplanmamıştır. 

UBER sisteminin yol açtığı bir diğer vergi kaybı Katma Değer Vergisidir. Yıllık UBER cirosu 

olan tahmini 540.000.000 TL’nin %18’i 97.200.000 TL hesaplanan KDV olarak ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu tutarın yarısının indirilecek KDV olduğu tahmin edildiğinde, ödenecek KDV 48.600.000 

TL  olarak hesaplanabilir. 

UBER uygulamasının kayıt dışı ekonomide var olması sebebiyle tüm bu vergi kayıplarını 

dikkate aldığımızda bir yılda tahmini  5.018.750 TL kurumlar vergisi, 16.875.000 TL gelir vergisi 
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(GMSİ) ve 39.480.000 TL gelir vergisi (ticari kazanç) ve 48.600.000 TL KDV olmak üzere toplam 

109.973.750 TL’dir.  

UBER taksiler ticari araç olarak gösterilmedikleri için araç alımında özel tüketim vergisi 

(ÖTV)  öderken diğer kayıtlı taksi ve ticari araçlar ÖTV ödememektedirler. Dolayısıyla net vergi 

kaybının hesaplanmasında araç başına ödenen verginin de dikkate alınması gerekmektedir. 

 Hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde bir sorun haline gelen UBER uygulamasından 

kaynaklanan sorunlar için ülkeler çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. Basında yer alan haberlere göre 

UBER’in  Türkiye’de vergi mükellefiyetinin tesisi  gerçekleşmiştir. Ancak bu konuyla ilgili detay bir 

veriye ulaşılamamıştır.  

3. TARTIŞMA   

UBER uygulamasının yasal taksicilik  uygulaması   ile eşit rekabet etmemeleri,  yasalara karşı 

farklı kapsamda olmaları bir sorundur (Gül vd., 2018:8). UBER uygulamalarını yasal hale getirmek 

için ya bu hizmetleri kanunlarla yasaklamak ya da kanunlara uygun hale getirerek yasallaşmalarını 

sağlamak gereklidir. Bunun için vergilendirme, çalışma  şartları, güvenlik  gibi konularda yasal altyapı 

çalışmaları yapılmalıdır (Kişi,2018:64). UBER benzeri uygulamalar  şehir içi yolcu taşımacılığı 

sektöründe  internet üzerinde kayıtlı olan tüm yolculuklar nedeniyle elde edilen gelirin kayıt altına 

alınmasında ve vergilendirilmesinde  bir fırsat olabilir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Paylaşım ekonomisi ile ekonomide kaynaklar daha etkin kullanılmakta ve hem çevre kirliliğini 

önlemede hem de tüketiciyi korumada önemli gelişmeler kaydetmektedir. Paylaşım ekonomisine iyi 

bir örnek olan UBER uygulaması da yolcu taşıyan araçların iyi organize edilmesiyle daha az güzergah 

kat edilmekte ve ulaşım kaynaklı çevre kirliliği azaltılmaktadır. Ayrıca yolcular daha modern araçlarda 

ve daha ekonomik bir şekilde yolculuk etmektedir. Ancak yapılan faaliyetin kayıt dışı oluşu vergi ve 

sosyal güvenlik prim kayıplarına  sebebiyet vermektedir.  Çalışmamızda sadece İstanbul’daki UBER 

uygulaması nedeniyle oluşan vergi kaybının yaklaşık 100 milyon TL’ye ulaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Söz konusu vergi kayıpları kamu gelirlerini azaltırken haksız rekabete de yol açmaktadır.  Bununla 

birlikte şehir içi taksi taşımacılığı sektöründe de yaygın olan  kayıt dışı ekonomi nedeniyle oluşan 

vergi kayıplarının olduğu ve söz konusu sektörün tam olarak vergilendirilmediğini de belirtmek 

gerekir. 

UBER araçları önemli büyüklükte ulaşımda yolcu taleplerini karşılamaktadır. Bu uygulamanın 

yasal araçlara aktarılması hem yolculuk maliyetlerini düşürecek, hem vergi gelirlerini arttırarak haksız 

rekabeti ortadan kaldıracak hem de çevre kirliliğini azaltacaktır. Plakalı taksi sisteminde de güvenli bir 

şekilde yolcular bakımından araba paylaşımını arttırıcı sistem kurulmalıdır.  
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ÖZET 

Çevre, günümüzde, insanlar tarafından fütursuzca kullanılan, barındırdığı tüm kaynakları 

kontrolsüzce tüketilen ve hızla kirletilen bir organizma olarak karşımızda çıkmaktadır. Oysa, biyotik 

ve abiyotik tüm birleşenleriyle çevre aynı zamanda barınma ve yaşam ortamı olarak varlığımızın 

nedenlerinden biridir. Çevre ve içinde bulunan birleşenler birbirlerini karşılıklı olarak etkilemekte ve 

değiştirmektedir. Bu değişim uzun yıllarda fizyolojik ve morfolojik dönüşümlere kadar varabilen 

etkiye sahiptir. Çevre canlıyı şekillendirirken, canlı da çevresini şekillendirmektedir. Bu karşılıklı 

etkileşim, taraflardan birinin baskın çıkması halinde dengesini yitirmekte ve sistemin diğer 

birleşenlerine zarar verir hal dönüşebilmektedir. Örneğin; sel, heyelan, deprem gibi doğal etkenlerin 

baskın olduğu olaylar, canlı yaşamını, varlığını ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemekte diğer yandan 

insan faaliyetlerinin artması sonucunda ortaya çıkan etkiler ise çevresine baskı oluşturarak kirliliğe ve 

bozulmalara yola açmaktadır. Bu ilişki aslında bir açıdan kısır döngüye neden olmaktadır.  İnsan 

faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel bozulmalar, çevre sorunlarına ve kirliliğine neden olmakta, 

çevresel kirlilik ve bozulmalar doğrudan insan yaşamını ve sağlığını tehdit etmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, aşırı tüketim esaslı bir yaşam oluşturmak, daha fazla maddi kazanç amacıyla atık 

kontrolü sağlamadan doğanın dengesini bozmak ve bu ve bunlar gibi insan menfaatini ön plana 

çıkaran çevresel uygulamaların ne kadar etik olduğu süratle tartışılmalıdır. Çünkü, çevresel etiğe 

uymayan bu davranış biçimlerinin sonuçları sadece çevresel etmenlerle sınırlı kalmayarak diğer 

insanlarında yaşam kalitesinden çalmaktadır. Oysa üretim ve tüketim dengesi, çevre koruma bilinci ile 

taçlandırıldığında, adil ve sürdürülebilir bir yaşam döngüsü sağlanarak, tüm birleşenlerine fırsat 

eşitliği sunmaktadır. Sosyal yaşamın tüm perspektiflerinde var olan ahlak ve etik kavramları, çevresel 

ahlak ve etik olarak uyarlandığında, insan topluluklarından bitki topluluklarına hatta mikro ölçeklerde 

yaşanan doğal döngülere varana kadar dengeleyici ve eşitleyici etkisini göstererek ürün çıktısını 

arttıracaktır. Bu nedenle sosyal yaşamda çevresel etik kavramları hızla tartışılarak, sürdürülebilir bir 

ekosistem için gerekli etik düzenlemeler güncellenerek, tüm topluluklar tarafından uygulanabilir hale 

getirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre sorunları, etik, sürdürülebilirlik. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ETHICS 

ABSTRACT 

Nowadays, the environment is used as an organ that is used unfailingly by the people, consumed 

uncontrollably of all the resources and rapidly polluted. However, with all the biotic and abiotic 

constituents, the environment is one of the reasons for our existence as a shelter and a living 

environment. The environment and its constituents are mutually influencing and changing each other. 

This change has a long-lasting effect on physiological and morphological transformations. The 

environment is shaping the living, while the living is shaping the environment. This mutual interaction 

loses its balance in case of dominance of one of the parties and it can turn into damage to other 

components of the system. For example; The events that are dominated by natural factors such as 

flood, landslide and earthquake directly affect the life, existence and quality of life, and the effects of 

the human activities on the other hand cause pressure and pollution by creating pressure on the 

environment. This relationship is causing a vicious circle. Environmental degradation as a result of 

human activities causes environmental problems and pollution, and environmental pollution and 

deterioration directly threaten human life and health. From this point of view, it is necessary to discuss 

how ethically the environmental practices that bring human interest to the forefront, such as creating 

an over-consumption-based life, for providing greater financial gain, to disrupt the balance of nature 

without providing waste control. Because the results of these behaviours that do not comply with 

environmental ethics are not only limited to environmental factors, they also steal from the quality of 

life in other people. However, when the balance of production and consumption is crowned with the 

consciousness of environmental protection, it provides equality of opportunity to all its partners by 

providing a fair and sustainable life cycle. Ethical and ethical concepts, which are present in all 

perspectives of social life, will increase the output of the product by adapting to environmental ethics 

and ethics, showing balancing and equalizing effect from the human communities to the plant 

communities and even to the natural cycles in micro scale. For this reason, environmental ethics 

concepts in social life should be discussed rapidly, and the necessary ethical regulations for a 

sustainable ecosystem should be updated and implemented by all communities. 

Keywords: Environmental Problems, Ethics, Sustainability. 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çevre kaynaklarını yoğun bir şekilde tüketmesi 

ve tüketim sonucu oluşan atık ve artıkları çevreye geri vererek çeşitli sorunlara sebep olması insanları 

çevre hakkında düşünmeye itmiştir.  Daha fazla gelir elde etmek ve kaynak paylaşımında daha fazla 

pay sahibi olmak isteyen insanoğlunun çevre üzerinde kurduğu yoğun baskı çeşitli tepkilere yol 
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açmıştır.  Dolayısıyla çevreciliğin çıkış noktasının sürekli üreten, tüketen ve çevreyi kirleten toplumsal 

anlayışa tepki olduğu iddia edilebilir (Keleş ve Hamamcı, 1993: 169).  

Bu tepkilerin fikir ve eylem temelinde çevrenin korunması ve geliştirilmesi dürtü ve isteği 

vardır. Nüfusun gittikçe artmasına karşın kıt olan kaynakların kullanılmasında geliştirilecek çevresel 

hassasiyetlerin dayanışma düşüncesini ve birlikte hareket etme zorunluluğunu ortaya çıkarması söz 

konusu olmuştur.  Tüm bu düşünce ve tepkiler çevreci akım ve çevre etiği yaklaşımlarının fikirsel 

ve eylemsel temelini oluşturmuştur (Ertaş, 1997: 37). 

Doğal çevrenin hızla kalitesini kaybederek tükenmesine ve yapısının bozulmasına yol açan 

nedenlerin anlaşılmasına yönelik bilimsel çalışmalar sürerken, insana dayanan etik sorgulamalar da 

gündeme taşınmıştır. Hava, su ve toprak canlı yaşamının sürdürülebilmesi için zorunlu üç temel 

unsurdur. Bu unsurların herhangi birinde meydana gelen olumsuz bir değişiklik çevre ile ilgili diğer 

unsurları da doğrudan olumsuz etkileyecek, canlıların yaşamlarını sürdürmesini tehlikeye atacaktır. 

İnsanoğlu bu temel unsurları kontrol etmekle kalmamış, diğer canlı türlerini de etkileyecek 

davranışlarda bulunmuş ve bu canlı türlerini kendi çıkarlarına göre ya çoğaltmış ya da yok etmiştir. 

Keleş ve Hamamcı insan-çevre ilişkisini; 

“İnsanın hava, su, toprak ve bu ortamlarda yaşayan diğer canlı türleriyle, ortamı oluşturan ya da 

toprak ve su altında bulunan cansız varlıklarla olan ilişkilerin tümü” olarak tarif etmiş (Keleş ve 

Hamamcı, 2005: 25-26) ve çevre sorunsalının insanın çevresini kendi çıkarlarına uygun duruma 

dönüştürmesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Özellikle Sanayi Devrimi’nden itibaren kapitalist bir 

anlayışa sahip olan gelişmiş ülkeler sadece kendi doğal çevrelerini tahrip etmekle kalmamış, 

gelişmemiş ülkelerin de doğal kaynaklarını sömürerek çevreye zarar vermişlerdir. Bu sömürü daha 

sonradan sadece gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır. Bu durum savaşların da 

sebepleri arasında yer almıştır. 

Özellikle son 40 yıldır, insanın doğada kendi çıkarı için meydana getirdiği yıkımlar, talanlar, 

yok edişler neticesinde insanlığın yaşamını sürdürmesinin de tehlikeye girmesi gerçeğini fark eden 

filozoflar çevre etiğinin yapılanmasını sağlamaya çalıştılar. 1970'lerde çevre etiği var olan etik 

yaklaşımların (geleneksel antroposantrizm) doğanın korunmasına ve iyiye gitmesine yeterince yer 

vermediği düşüncesiyle ortaya çıkmış bir tepki felsefesidir.  Çevre etiği, genel etiğin bir alt dalı olarak 

ele alınmış ve bu şekilde ele alınması, çevre etiğinin kavramsal çerçevesinin anlaşılmasını 

kolaylaştırmıştır (Kılıç, 2008; Ağbuğa, 2016). 

Çevre etiğinin anlaşılabilmesi için öncelikle kavramı oluşturan etik ve ekoloji kelimelerinin ne 

anlama geldiğine bakmak gerekmektedir. Genellikle iki farklı anlamı olduğu kabul edilen etik kavramı 

ilkinde alışkanlık, töre, gelenek anlamlarını taşımakta ve bunlara uyanların etiğe uygun davrandığı 

düşünülmektedir. Diğer anlamında ise etik, kişilerin kendisine aktarılan eylemlerini, toplumda yerleşik 
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olan kuralları ve değer ölçülerini sorgulamaya ve iyi olanın ne olduğunu bulmaya yönelik çabalarını 

ifade etmektedir (Pieper, 1999: 30) 

Annemarie Pieper’e 1999 göre: “1. Etik, insanın eylemlerini konu alır. Buna rağmen 

karakteristik bir eylem kuramı sayılamaz, zira etiğin konusunu her türlü insan faaliyeti ve eylemi değil 

de öncelikle ahlakiliği vurgulayan, yani ahlaki eylemler oluşturur. (…). 2. Etik, temellendirilmiş 

sonuçlara varmayı amaçlar; dolayısıyla ne ahlakileştirme ne ideolojiye dönüştürme ne de dünya 

görüşü ortaya koyma gibi bir amaca sahiptir. (…). 3. Etiğin amacına gelince (…): 

-  İnsan pratiğini ahlaki niteliği bakımından aydınlatma, 

- Eleştirel, ahlak tarafından bir bilinci geliştirebilecek etik argümantasyon biçimlerine ve 

temellendirme süreçlerine girebilme,  

- Ahlaki eylemin, insanın isterse gerçekleştirebileceği, istemezse vazgeçebileceği keyfi bir 

eylem olmadığını; aksine, insan olarak varlığına ilişkin vazgeçilmez bir niteliğin ifadesi olduğunu 

gösterebilme, yani insanı sevmeyi öğretebilme” dir. 

Ekoloji ise; 

“İnsanın, insanlarla ve diğer canlılarla olan karşılıklı ilişkilerinin ve canlıların yaşamlarını 

sürdürdükleri ortamdaki canlı ve cansız varlıklarla olan etkileşimlerinin bütünü” olarak 

tanımlanmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 2002: 28). 

Çevre etiği ise; 

“İnsanlar ve doğal çevreleri arasındaki ilişkilerin içinde bulunduğu toplumun değerleri ve 

kuralları çerçevesinde nasıl şekillenmesi gerektiği, insanın nelere ve kimlere karşı sorumlu olduğu gibi 

konular ile ilgilenmektedir.” Bu tanım çerçevesinde her insanın kendine karşı sorumlu olması yanında 

kendi gibi canlı olan çevre ve topluma ve de gelecek kuşaklara karşı önemli sorumlulukları olduğunu 

söylemek mümkündür. Çevre etiği, insanların doğa ve doğa unsurları ile olan ilişkilerinde ve çevreyle 

ilgili verilmesi gereken kararlarda, etkili olabilecek her türlü tutum ve davranışları irdeleyen kuramsal 

bir disiplin olarak tanımlanabilmektedir. Çevre etiği, insanın kendisi dışında kalan doğa ile ilişkisinin 

nasıl olması gerektiği üzerine kafa yormakta ve doğru davranışın ne olduğunu belirlemeye 

çalışmaktadır (Amerbauer, 1998: 71; Yağanak ve Önkal, 2005: 589; Karaca, 2007). 

Bir felsefe disiplini olarak çevre etiğinin söylemi, öncelikle yaşanan çevre sorunlarına kamuoyu 

dikkatini çekmektir. Bu boyutuyla çevre etiği, bir eylem etiği olup, uygulanan çevre politikalarının da 

takipçisidir. Çevre etikçileri, insanoğlunun ve doğanın sürdürülebilir geleceğini tehdit eden 

politikaların çevre duyarlılığı bilincini gölgelemesini engellemek isterler. Bu bağlamda bilimdeki 

‘ilerleme’ ile elde edilen bilginin teknolojide kullanılmasından kaynaklanan sorunlar da, çevre etiğinin 

temel konularındandır. Çevre sorunlarına artan ilginin doğal bir sonucu olarak, çevre etiğinde de 



1056 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

çözüm önerileri farklılık göstermektedir. Ancak, tüm bu farklılaşmalara rağmen, hepsinin ortak 

ilgisinin, çevre sorunlarının en aza indirilmesi olduğunu belirtmek olanaklıdır. Çevre etiğinin 

kavramsal sınırlarının kesin olarak çizilememesi ve bireysel kullanıma açık olması dolayısıyla pek çok 

çevre etiği görüşü ortaya çıkmıştır. Böylece bir anlam ve kavram kullanımı göreceliğiyle karşı karşıya 

kalınmıştır. Buna karşın hepsinin birleştiği ortak nokta, insan-doğa ilişkilerinin ahlâkî yönünün 

vurgulanması ve insanın doğal çevreye, diğer varlıklara karşı sorumluluk duygusu geliştirmesidir. 

İnsan merkezci etiklerin doğayı dışta bırakmaları ve doğayı insanın kullanımına sunmaları, çevreci 

etik kuramlarının ortaya çıkışındaki en büyük etkendir (Çüçen, 2011). 

Çevre felsefesi literatüründe, çevre sorunlarının temelinde görülen dünya görüşü, bazen çevre 

sorunlarının çözümünde teknolojiye umut bağlaması nedeniyle teknomerkezci, bazen diğer canlıların 

(doğanın, çevrenin) insan için olduğunu kabul etmesi dolayısıyla insan merkezci, bazen de modern 

matematiksel fiziğin dünya tasvirini kabul etmesi dolayısıyla mekanist olarak nitelenir. Mekanist 

görüş içinde iki tür ahlak anlayışından söz edilebilir: Benmerkezci ve insan merkezci ahlak. 

Benmerkezci ahlak, daha çok İngiliz deneyci geleneğinde görülür. Bireycidir. Çevre felsefesinde 

yaygın görüşe alternatif olarak geliştirilen görüşler, insan-doğa ayırımına karşı karşılıklı bağımlılığı, 

özsel değerden yoksun makine doğa anlayışına karşı özsel değeri olan canlı doğayı vurgular. Bunlar 

yapılırken, bilimlerden –özellikle ekoloji biliminden– Batıda azınlıkta kalmış görüşlerden ve uzak 

doğu dinlerinden veya felsefelerinden ilham alınır. Öte yandan ekolojinin doğa betimlemesi varlık 

zinciri düşüncesini yakından çağrıştırır. İkisi arasında birçok kesişme noktası vardır: 

* Çeşitliliğin korunması ekolojinin temel ilkelerinden biridir. Bir ekosistemin içinde ne kadar 

çeşitli öğe varsa, sistem o kadar istikrarlı ve sağlıklıdır. 

* Zincirdeki her halka bütün yapıyı sürdürmek için gereklidir; sistemdeki her bir halkanın 

varlığı diğerlerine bağlıdır; yani karşılıklı bağımlılık içindedirler. 

* Zincirdeki her halka üstün varlıktan yayılan Evrensel ruh sayesinde birbirlerine bağlanarak bir 

bütün oluşturur. Dünya öyle ya da böyle tek bir yaşamdır/canlıdır. 

* Zincir düşüncesinde, ekosistem anlayışında olduğu gibi, bütün hem organik hem de inorganik 

varlıkları içerir (Ünder, 1996). 

Gerçekten de, çevre düzeninin olmadığı, doğanın bozulduğu ve kirlendiği bir ortamda tam 

anlamıyla mutluluktan söz etmek olanaklı değildir.  Çevre etiği yaşadığımız ortamda karşılaştığımız 

ekolojik problemlerin çözümü amacıyla uğraş vermektedir (Freiman, 2006: 133).  

İyiye yönelen bir çevre etiği doğaya bakışı değiştirmeyi gerekli kılmakta, yalnızca insanların 

çıkarları ve gereksinimleri doğrultusunda hareket edilmesinden vazgeçilmesini doğru olarak 

görmektedir (Rock, 1996: 83-93).  
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1. GELENEKSEL ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI 

1.1. Doğal Yasa Geleneği – Erekbilim 

Çevre etiği açısından anlamlı olan en eski gelenek; Aristoteles’e kadar dayanır.  Aristoteles, 

bütün nesnelerin bir doğal ve ayırt edici işlevi/ereği olduğuna inanmıştır ve bu işlev yerine 

getirilmelidir (Örneğin iyi bir kalp, kanı vücuda istikrarlı biçimde pompalayandır). Bu erekbilimsel 

çerçeve canlılara uygulandığında, her canlı kendine özgü bir iyiliği olduğunu ve bu iyiliğin korunması 

gerektiğini görürüz; doğal düzene karışılmamalıdır. 

Ne yazık ki Aristoteles geleneğine karşı yöneltilen birkaç temel eleştiri, bu yaklaşımı çağımız 

için önemsiz kılmaktadır. Çağdaş evrimsel bilim, doğal yasa geleneğine karşı dikkate değer ve 

aşılması olanaksız bir üstünlük sağlamaktadır. Doğal ayıklanma süreci hiçbir amaca, ereğe başvurma 

gereği olmaksızın doğadaki belirgin düzenin açıklamasını yapmaktadır. 

1.2. Yararcı Gelenek 

Genel anlamda yararcılık, bize genel yararı en çoğa nasıl çıkaracağımızı ya da en çok sayıda 

insan için en büyük iyiliği nasıl yaratacağımızı gösterir. Eğer söz konusu eylemin sonuçları iyiliği 

artırıyorsa, etik yönden doğrudur. Belirtmek gerekir ki bu savlar, piyasa ekonomisine dayanan 

politikaların çoğunun ardındaki düşüncedir. 

Yararcılığa karşı birkaç olağan itiraz öne sürülebilir. Esas itibariyle nitel olan bir şeyi(yarar), 

nicelleştirmeye çalıştığımızda (çoğa çıkarmak), bir sorun doğar. Yarar kelimesiyle anlatılmak istenen 

şey zevk, mutluluk, arzu vb şeylerse, bunları karşılaştırmak oldukça güçtür: Bütün zevkler eşit mi 

oluşur; temiz hava solurken aldığım zevkle senin sigara içerken aldığın zevk eşit midir; değillerse 

bunları nasıl ölçeceğiz? Bir diğer eleştiri, yararcılığın doğru ve yanlışı her zaman bağlama 

indirgemesidir. Öyle durumlar gelir ki sonuçları genel anlamda kötü bile olsa bir eylemi etik yönden 

iyi olarak değerlendirebiliriz: Örneğin, bilinen bir yararı olmayan benekli baykuşun yaşadığı bölgeleri 

kereste sanayisine açmak (ve zaten zor durumdaki türün tükenmesine kapı aralamak), endüstriyel bir 

yatırım olduğundan önemli toplumsal yararları beraberinde getirir. Burada etiğe uygun davranış 

hangisidir? 

1.3. Deontoloji – Ödevler ve Haklar Etiği 

 Bu görüşe göre, etiğin temel kavramları, ödevleri ve hakları içermektedir. Kimi eleştiricilere 

göre bu deontolojik gelenek neyin iyi, değerli ve denenmeye değer olduğunu belirlemeye yarayacak 

bir ölçü sağlamamaktadır. Gösterişçi tüketime dayandırılan bir yaşam serbestçe tercih edilmiş ve başka 

özerk öznelerin onuruna zarar vermiyorsa; ekolojik yönden çok daha kabul edilebilir olan bir yaşam 

biçiminden, etik olarak ne daha iyi ne de daha kötüdür. Başkalarına göre de bu etik gelenekte özgür ve 

rasyonel olmayan herhangi bir şeye karşı etik sorumluluk duyulması gereğine ilişkin pek bir şey 
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yoktur; haliyle bu görüş, çevreyi salt kendi amaçlarımız için birer araç olarak kullanmaya haklılık 

kazandırır.  Haklar ve ödevlerle ilgili savları içeren konular gözden geçirilmelidir: Kirlenmenin yanlış 

olduğu düşünülür çünkü masum insanların hakları çiğnenir; kaynakları korumalıyız çünkü gelecek 

nesillere karşı bir ödevimizdir bu; başka canlılara karşı da ödevlerimiz yok mudur? (Ağbuğa, 2016) 

Geleneksel çevre etiği yaklaşımları sadece bunlarla sınırlı değildir, Her geçen gün ortaya çıkan 

yeni bir yaklaşımla, çevre etiğine yeni tutum ve yaklaşımlar geliştirilmektedir. Farklı olan, yaşanan 

çevre sorunları sonucunda doğanının sınırsız olmadığının fark edilmesi, insan merkezli ve teknoloji 

merkezli yaklaşımların sonuçlarının eninde sonunda yine bireyleri olumsuz olarak etkilediğinin fark 

edilmesi olmuştur. Bu yaklaşımlar sonucunda özellikle “sürdürülebilirlik” kavramının da hayatımıza 

girmesiyle eski yaklaşımların, gelecek kuşakların yaşam olanaklarından çaldığı fark edilir hale 

gelmiştir. Bu durum çevre etiğine daha adil yaklaşımlar geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. 

2. SONUÇ 

Gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımız olup olmadığı hakkında düşünmek, sosyal bir varlık 

olan insanlar tarafından bir bilmece olarak anlaşılabilir. Halihazırda hayatımıza dahil olmayan 

gelecekteki insanlara karşı sorumluluklarımız olduğunu bilmek ve davranışlarımıza bu şekilde yön 

vermek zor olsa da “insan” olmanın sorumluluklarından doğan bir durumdur. Çünkü temiz hava, 

yeterli besin ve içilebilecek su tüm toplulukların hakkıdır. Uzun vadelerde oluşan bu kaynakların 

çeşitli sebeplerle kirletilmesi hem bugünü hem geleceği etkilemekte, hatta yaşam hakkını 

engellemektedir. Gerçekleştirilen tüm olumsuz uygulamaların hem günümüzde hem de gelecekte 

cezasız kalmayacağı muhakkaktır.  

Sonuçta gelecek kuşaklara karşı büyük sorumluluklarımız bulunmaktadır. İlk olarak temiz enerji 

kullanımına geçmek, alternatif enerji kaynaklarına yönelerek karbon salınımını ve küresel ısınmayı 

azaltmak olacaktır. İkinci olarak tüketim odaklı yaşamdan tasarruf ve üretim odaklı yaşama geçmeyi 

başarabilmek olacaktır. Son olarak da iş ve istihdam sorunlarını engelleyerek daha mutlu ve ekonomik 

açıdan sağlam topluluklar yaratabilmek için hızlı nüfus artışını sınırlamak olacaktır. Bunların dışında 

ödevlerimiz arasında, atıkların geri dönüştürülmesi, temiz gıda üretimi, yerel kalkınmanın 

desteklenerek göçlerin önlenmesi gibi destekleyici politikalarla yaşam kalitesini yükseltmek olacaktır. 

Doğal dünyaya karşı en büyük sorumluluğumuz, insan merkezli etikten çevre merkezli etiğe 

geçiş yapmayı başarabilmektir. Dünyanın sadece insanlar için olmadığını, bu dünyayı paylaştığımız 

diğer varlıkların da dünya üzerinde hakkı olduğunu, çevresel kaynakların tüm bireyler arasında eşit 

paylaştırılması gerektiğini ve hatta gelecek nesillerin sahip olduğu yaşamsal haklara ve doğal 

kaynaklara saygılı olmamız gerektiğini anlamalı ve bu konu da çeşitli stratejik planlar oluşturarak, acil 

önlemler almalıyız.  
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Belediyelerce belirlenen gayrimenkullerin emlak değerleri, piyasa değerlerinin altındadır. Söz 

konusu durum, birçok kamu gelirini azaltmaktadır. Bunlar sadece emlak vergisi ile sınırlı kalmayıp, 

Veraset İntikal Vergisi, KDV, GV ve bu vergilere ek olarak Tapu harcı ile kamu gelirlerinde kayıp ve 

kaçaklara sebep olmaktadır. Gayrimenkullerin emlak değerleri, piyasa değerlerine yaklaştıkça önemli 

miktarda kamu gelirlerinde artış yaşanabilecektir. Bu çalışmanın amacı, gayrimenkullerde emlak 

değerinin gerçeği yansıtmamasının yol açtığı vergi vb. kamu geliri kayıplarını açıklamak ve vergi 

kaçağının önlenmesine yönelik bütünleşik bir bilgi işlem sistemi önermektir. Çalışmada kamu gelir 

kayıpları gayrimenkule sahip olma ve kullanma ile gayrimenkulün satımı veya intikali durumunda 

olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir. Gayrimenkule sahip olmaktan dolayı emlak vergisi 

ve taşınmazın kiraya verilmesi sonucu gayrimenkul sermaye iradı mükellefiyeti oluşmaktadır. 

Taşınmazların emlak vergisine esas değeri düşük gösterildiğinde emlak vergisi de düşük 

hesaplanmaktadır. Kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük 

olmaktadır. Bina ve araziler için emsal kira bedeli, yetkili ve özel mercilerce veya mahkemelerce 

takdir ve tespit edilen kira bedelidir. Böyle bir kira bedeli yok ise VUK’a göre belirlenen vergi 

değerinin %5’idir. Gayrimenkullerin emlak değeri gerçeğinden düşük olarak belirlendiğinde, %5 olan 

vergi değeri de düşük hesaplanmaktadır. Ticari ve serbest meslek erbabı, gerçek usule tabi olan 

çiftçiler ödedikleri işyeri kiralarını gelir vergilerine mahsup edilmek üzere tevkifat (stopaj) yapmak 

zorunda bulunmaktadır. Kira karşılığı yapılan ödenmelerden %20 oranında tevkifat yapılmaktadır. 

Emlak değeri düşük gösterilen gayrimenkulün kirası da düşük gösterilecek ve stopaj da düşük 

hesaplanacaktır. Gayrimenkuller ilk elden satımı halinde KDV’ye konu olmaktadır. Alım satımı 

durumunda tapu harcına tabi olmaktadır. Veraset yoluyla taşınmazın mirasçılarına kalması ya da 

bağış olarak verilmesi, veraset intikal vergisi mükellefiyetini doğurmaktadır. Gayrimenkullerin emlak 

değerleri gerçek değerlerinin altında gösterildiğinde KDV, VİV ve tapu harcı eksik hesaplanmaktadır. 

Arazi ve binalar gerçek değerleri yansıtmadığında, değer artışları da gerçeği yansıtamamaktadır. 

Gayrimenkullerin 5 yıl içerisinde elden çıkarılması sonucu, alış tutarı ve satı tutarı arasındaki fark, 
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değer artışı vergisine konu olmaktadır. Belediye emsal bedelleri üzerinden alım satımı yapılan birçok 

gayrimenkul, istisna tutarını aşmayacağı için vergiye tabi tutulmayacak ve vergi kayıpları 

yaşanacaktır. Öncelikle emlak değerlerinin gerçek değerlerinin gösterilmesi sağlanmalıdır. Emlak 

değerleri ile ilgili birçok dağınık (her belediyenin ayrı) veri tabanı bulunmaktadır. Mükelleflerin ve 

aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacağı IP (İnternet Protokol) tabanlı sistem 

üzerinde, tek bir veri tabanı ile tüm işlemlerin izlenmesinde isabet olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, emlak değeri, vergi kaçağı. 

 

THE PUBLIC REVENUES LOSSES DUE TO LOW REAL ESTATE VALUE UNDER 

THE MARKET VALUE AND PROPOSAL ON INTEGRATED INFORMATION 

PROCESSING SYSTEM TO PREVENT TAX EVASION 

ABSTRACT  

The real estate values of the real estate that are located in municipality are below the market 

values. This situation reduces many public incomes. These are not only limited to real estate tax, but 

they also cause losses in public revenues with Inheritance Tax, VAT, Income Tax and Taxes in 

addition to these taxes. As the real estate values of the real estate’s approach the market values, a 

significant amount of public revenues can be increased. The paper aims to explain public revenues 

losses due to low real estate value under the market value and to propose an integrated information 

processing system to prevent tax evasion. The loss of public revenue in the study will be examined 

under two main headings: possession and use of real estate and sale or transfer of real estate. While 

real estate tax are paid due to possession of the real estate, rent tax are paid due to capital income. The 

real estate tax is also calculated low because of the low real estate value under the market value. The 

rent values of the real estates given to the rent are lower than the comparable rent value. The 

equivalent rental value for buildings and land is the rental price recognized and authorized by the 

competent and private authorities or the courts. If there is no such rent, it is 5% of the tax value 

determined according to Turkish Tax Procedure Law. When the real estate value of the real estates is 

determined to be less than the fact, the tax value which is 5% is also calculated low. Commercial and 

self-employed persons are obliged to withhold withholding to be deducted from income taxes for 

farmers who are farmers subject to the actual procedure. 20% withholding is made from rent 

payments. The property value of the low-rated property will be shown low and the withholding tax 

will be calculated as low. Real estate is subject to VAT in case of first sale. In case of trading, title 

deed is subject to expense. The inheritance or donation of inheritance through inheritance leads to 

inheritance tax liability. When the real estate values of the real estates are shown below their real 

values, VAT, İnheritance tax and title deed are calculated. When land and buildings do not reflect real 
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values, value increases do not reflect the truth. The difference between the purchase amount and the 

sales amount is the subject of the increase in the value of the sale of the property within 5 years. Many 

real estates that are traded on municipal precedent fees will not be subject to taxation and tax losses 

will not be exceeded. First of all real values of real estate values should be shown. There are many 

scattered (separate from each municipal) database of property values. The IP (Internet Protocol)-based 

system that will be used by taxpayers as well as public institutions will be hit with a single database 

monitoring all transactions. 

Keywords: Real Estate Tax Real Estate Value, Tax Evasion. 

 

GİRİŞ  

Belediyelerce belirlenen gayrimenkullerin emlak değerleri, piyasa değerlerinin altındadır. Söz 

konusu durum sadece emlak vergisi ile sınırlı kalmayıp, Veraset İntikal Vergisi, KDV, GV ve bu 

vergilere ek olarak Tapu harcı ile kamu gelirlerinde kayıp ve kaçaklara sebep olmaktadır. 

Gayrimenkullerin emlak değerleri, piyasa değerlerine yaklaştıkça önemli miktarda kamu gelirlerinde 

artış yaşanabilecektir. Bu çalışmanın amacı,  gayrimenkullerde emlak değerinin gerçeği 

yansıtmamasının sadece emlak vergisi değil birçok vergi ve tapu harçlarındaki kayıp ve kaçakların da 

olduğunu açıklamak ve bunların önlenmesine yönelik bütünleşik bir bilgi işlem sistemi önermektir. 

Türkiye’de emlak vergisi;  bir servet vergisi olmasına rağmen,  emlakın değerinin gerçek değerinin 

altında gösterilmesinden dolayı, emlaka konu olan birçok vergi düşük hesaplanmaktadır.  AB ülkeleri 

ile de karşılaştırdığımızda da, Türkiye’de emlak vergisinin toplam vergiler içindeki payının düşük 

olduğu görülmektedir.  Türkiye’de ise vergi gelirleri içinde veraset ve intikal vergisinin oranı yüzde 

1’den bile düşüktür ve emlak alım ve transferinden (kazanç artışı vergisi istisnasını aşmadığı sürece)  

vergi alınmamakta, tapu harcı ile yetinilmektedir.  Türkiye’de servet vergilerinin AB ülkelerinden 

fazla olmasının tek sebebi MTV gelirlerinin yüksek olmasıdır.  Özellikle; motorlu taşıtların servet 

değerleriyle gayrimenkullerin servet değerleri benzerlik gösterseler dahi, motorlu taşıtların daha ağır 

vergilendirildikleri görülmektedir. Çalışmanın amacı, emlak değerleri gerçek değerleri altında 

belirlendiğinde, muhtemel vergi ve harç kayıplarına vurgu yapmaktır. Ayrıca söz konusu vergi 

kayıplarını önlemeye yönelik bütünleşik bilgi sistemi önerilmiştir. 

1. YÖNTEM  

Çalışmada yöntem olarak literatür taraması kullanılmıştır. 

2. BULGULAR 

Bir gayrimenkulün belediyece hesaplanan emlak değeri, gerçek değerinin altında olduğunda;  

birçok verginin ve tapu harcının kaybına neden olmaktadır.  Bu vergiler; Emlak Vergisi, Veraset 
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İntikal Vergisi, KDV; Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisidir. Tablo 1’de söz konusu kamu gelir 

kayıpları gayrimenkule sahip olma ve kullanma ile gayrimenkulün satımı ya da intikali başlıkları 

altında gösterilmiştir. 

Şekil 1: Emlak Değerinin Gerçek Değerinin Altında Belirlenmesinden Kaynaklanan Kamu 

Gelir Kayıpları 

 

 

Kaynak: Çalışma Kapsamında Yazar Tarafından Oluşturulmuştur. 

3. TARTIŞMA  

Emlak, binalı veya binasız tüm gayrimenkullerden elde edilen serveti ifade eder. Servet 

unsurlarından sadece gayrimenkulleri konu edinen emlak vergisi özel bir servet vergisidir. Ülkeden 

ülkeye zaman içinde değişiklikler gösteren servet vergileri, kişilerin servete sahip olmasını konu 

edinir. Günümüzde, özellikle harcama vergileriyle karşılaştırdığımızda, servet vergilerinden elde 

edilen gelirlerin kamu gelirleri içindeki payı oldukça düşüktür (Aksoy 2010:331). Türkiye’de servetin 

tam olarak vergilendirildiğini söylemek zordur. Büyük servet sahiplerini ve hiç serveti olmayanları 

sorgulayabilecek yasal düzenlemeler günümüze kadar yapılmamıştır (Erol,2012:377).  

Emlak vergisi, yerel nitelikte bir vergi olup mükellef sayısı ve kapsamı açısından oldukça 

önemli bir yer tutar (Akdoğan,2017:572, Bilici:2013:189).  Emlak’ın gerçek ve tüzel kişilere ait olup 
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olunmadığına, bu tür varlığın neden olduğu borç olup olmadığına, bakılmadığı için emlak vergisi 

objektif bir vergidir (Turhan, 1998:183). Vergilendirme açısından, gelir getirip getirmemesi, kiraya 

verilip verilmemesi,  fiilen kullanılıp kullanılmaması önem arz etmez. Servetin ödeme gücünü temsil 

etmesi,  yararlanma ve ödeme gücü ilkesine göre açıklanabilmesi sebebiyle, emlak vergisi mükellef 

psikolojisine uygundur (Şenyüz ve ark.2008:696). Kentleşme ve şehirleşme sonucu gayrimenkullerin 

değerlerinde önemli artışların olmasına rağmen, belediyeler tarafından toplanan Emlak vergisinde 

aynı artışlara rastlanamamaktadır. 

4. EMLAKLA İLGİLİ VERGİLERİN VE TAPU HARCININ KAYIPLARI 

Emlak vergisinin hesaplanmasında esas teşkil eden taşınmazın değerinin, gerçek değerinin 

altında tespit edilmesi, hem emlak vergisinin hem de taşınmazla ilgili olan diğer vergilerin olması 

gerekenden daha düşük hesaplanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca vergi güvenlik tedbiri olarak alınan 

yasal sınırlar  emlakın değerinin altında belirlendiği durumlarda işlevsel olamamaktadır. Yıllık kira 

bedeli emlakın %5’inden az olamaz hükmü emlakın değeri gerçek değerinden düşük gösterildiği 

zaman  yine vergi kayıplarına mahal verebilmektedir. Kamu gelir kaybı yaşanan vergilerden  ilki 

Emlak Vergisidir. Büyük şehir olan illerde konuta uygulanan EV oranı binde 2  diğer illerde binde 

1’dir.  Belediyelerce belirlenen değerler gerçek değerlerinden uzaklaştıkça emlak vergisinde kayıplar 

artmaktadır. İkinci vergi Gelir Vergisi’dir. Emlak değerleriyle ilgili olarak gelir vergisine tabi olan 

kazanç ve iratlar da eksik hesaplanmaktadır.  

Gelir vergisine tabi olan kazanç ve iratlardan ilki Gayrimenkul Sermaye İradıdır. Gayrimenkul 

sermaye iradı elde eden mükellefler, mülklerini işyeri ya da konut olarak kiraya vermelerine göre 

farklı işlem yapmaktadır. İşyeri; gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya veren mükellefler, elde ettikleri 

gayrimenkul sermaye iratlarının gayrisafi tutarları, tevkifata tabi tutulmak ve toplamı (2018 yılı için ) 

34.000 TL’yi aşmamak koşuluyla yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemektedir.  Emlak değeri 

düşük belirlendiğinde buna bağlı olarak asgari kira bedeli de düşük gösterilebilecektir.  Beyanname 

sınırını aşsa dahi işyeri kirası düşük gösterildiğinde kiracının ödediği kira bedelini %20 oranındaki 

stopaj yeterli kalacaktır. İş yeri sahibi ödemesi gereken gelir vergisini ödemeyecektir. Ayrıca stopaj; 

İşyeri olarak kiraya verilen mülklerde, kiracılar kira bedelinin %20 oranında stopaj (tevkifat) yapmak 

zorundadır (basit usulde vergiye tabi ise vergi kesintisi yapılmaz). Emlak değeri düşük gösterildiğinde 

kira değeri de düşük gösterilebilmektedir. Bu durum sonucunda gerçek  kira değeri basit usul sınırını 

aşsa da mükelleflerin basit usulden yararlanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca basit usul şartlarını aşsa 

dahi hem kiracı %20 stopajı daha az ödeme yolları arayacak hem de işyeri sahibi beyanname sınırı 

altında kira geliri göstermenin yollarını arayacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı özellikle kurumsal 

olmayan işletmelerde daha az stopaj ödemek için daha düşük kira gösterilebilecektir. 

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerde; konut sahibi olan mükellefler GMSİ elde 

ettikleri için beyanname vererek gelir vergisi ödemek durumundadır. Ancak kira geliri için  2018 
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yılında konutta beyanname sınırı 4.400TL’dir. Birçok konut kira geliri elde eden mükellef emlak 

değerinin düşük gösterilmesinden dolayı vergi ödeme sınırının altında kalacaktır. Ayrıca Emlakların 

gerçek değerlerinin düşük gösterilmesinden dolayı sınırı geçen mükellefler ise gerçek miktardan daha 

az vergi ödeyebilecektir. 

Üçüncü olarak; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde ticari kazancın vergilendirilmesidir. 

Emlak değerlerinin düşük belirlenmesiyle ilişkili olarak inşaatı yapan müteahhit gerçek kişisi/ tüzel 

kişilik satışı düşük gösterebilecektir. Bu durumun sonucu gelir vergisi/kurumlar vergisi eksik 

hesaplanabilecektir. 

Dördüncü olarak Değer Artışı Vergisi; gayrimenkullerin alım satımlarıyla ilgili olarak gerçek  

değerlerinin altında alınıp satılması sonucu değer artışı (2018 yılında taşınmaz mal satışından elde 

edilen kazançların 12 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna) istisna kapsamının içinde kaldığı için 

ya da olması gerekenden daha düşük gösterildiği için  vergi kaybı yaşanabilecektir. 

 

Beşinci olarak Katma Değer Vergisi;  gayrimenkul teslimlerinde konut dışı alım satımlarda 

oran %18, konut alım satımlarında ise %1, %8 ve %18 oranları (31 Ekim 2018 tarihine kadar satış ve 

teslimlerde 18'lik KDV'ye dahil konutların  oranı %8 olarak belirlenmiştir) mevcuttur.  Oran ne olursa 

olsun teslime konu olan emlaklar gerçek değerlerinin altında gösterildiğinde vergi kaybına sebep 

olacaktır. 

Altıncı olarak Veraset ve İntikal Vergisi; veraset intikal vergisinin konusunu veraset yoluyla 

veya karşılıksız suretle intikaller oluşturmaktadır. Gayrimenkuller gerçek değerlerinin altında işlem 

gördüğü zaman vergi kayıpları veraset ve intikal vergisinde de yaşanmaktadır. Miras yoluyla intikal 

edecek değerlerde mirasçının yakınlık derecesine göre matrahlar hesaplanır. Hem istisna sınırları geniş 

(2018 yılı için istisna tutarları: Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 

TL., Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde  404.556 TL.) olduğu için hem de 

miras kalan Emlakların gerçek değerlerinin altında belirlenmesi nedeniyle VİV matrahı çıkmamakta 

ya da olması gerekenden düşük çıkmaktadır. 

Son  olarak Tapu Harcı; gayrimenkulün alım satım işlemleri esnasında tapu hizmet bedeli 

olarak hem alıcıdan hem de satıcıdan gayrimenkul değerinin %2’si oranında toplamda %4 oranında 

tapu harcı alınmaktadır (31 Ekim 2018 ‘e kadar yüzde 4 olan tapu harcı  yüzde 3 olarak alınmaktadır). 

Türkiye’de uygulamada birçok alım satım işlemlerinde tapu harcının tamamı alıcıya yüklenmektedir.  

Maliyetleri düşürmek isteyen alıcılar için ve değer artışı vergisini ödemek istemeyen satıcılar için 

işlemler gerçek değerler yerine belediyelerce tespit edilmiş rayiç değerler üzerinden 

yapılabilmektedir. 
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5. EMLAK İLE İLGİLİ KAMU GELİRLERİNE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ 

Kayıt dışı ekonominin yoğun olduğu gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp ve kaçağının 

temel nedenlerinden bir tanesi de emlak vergisi değerlerinin gerçek değerinin altında belirlenmesidir 

ve vergi mevzuatımızdaki eksiklikler ise bu kayıt dışılığı arttırmaktadır (Yardımcıoğlu ve 

ark,2011:53).  Kamu gelirlerindeki kayıp ve kaçakları azaltıcı emlak ile ilgili önerilen bütünleşik bilgi 

sistemini; kamudan vatandaşa portal uygulaması ve kamudan kamuya E-Devlet uygulamaları şeklinde 

iki ana başlık altında incelenmektedir. 

5.1. Kamudan Vatandaşa Portal Uygulaması  

Mükellefe yönelik hizmetlerden genelde eğitim seviyesi yüksek ve profesyonel kullanıcılar 

yararlanmaktadır. Türkiye’de eğitim seviyesi düşüktür. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 

Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilerine göre 2018 yılı Haziran ayı itibariyle 

72.040.764  adet İnternet ve    79 538 960 adet cep telefonu abone sayısı mevcuttur (TÜİK, 2018). Bu 

yüzden Türkiye’de e-devlet ile ilgili İnternet uygulamaları kullanım sayısının yeterli olduğu 

söylenebilir. Mükelleflerin İnternet’e erişimi neredeyse cep telefonu aboneleri kadardır. Mükelleflerin 

hem İnternet hem de  cep telefonu kullanıcısı olmaları nedeniyle, emlak değerlerini ilgilendiren 

vergisel/kanuni yükümlülüklerinin ve sorumlulukların hatırlatılması, yanlış uygulamalarda uyarı ve 

ikazların kısa mesaj (SMS) yoluyla  ve e posta yoluyla yapılması da söz konusu olabilir.  

Yıllık GMSİ emlak değerinin %5’inden az olamaz. Bu yüzden aykırı bir uygulamada sistem 

uyarı vermelidir ve mükellef düşük kira beyan edememelidir. Ayrıca yıllık olarak yapılan  zorunlu 

deprem sigortasının süresinin  dolmasına yakın, primlerle ilgili bilgiler SMS yoluyla taşınmaz 

sahiplerine bildirilmelidir. Diğer yandan mükellef TC kimlik numarası ile sisteme girdiğinde, tüm bu 

bilgileri tek bir sorgulamada görmelidir. Örneğin evini satacak olan kişi, belediyeden borcu yoktur 

belgesi alacağına, varsa ödenmeyen borçları sistemden görüp ödeyebilmelidir.   

Emlak vergisi tutarı ve beyanname verme süresi, ödeme süreleri, kira gelirlerinin beyanname süreleri, 

DASK primleri ve süreleri, SMS ve e-posta yoluyla mükelleflere bildirilmelidir. 

5.2. Kamudan Kamuya E-Devlet Uygulamaları 

Kamu yönetiminde, İnternet üzerinden verilen hizmetlere gereken önem verildiğinde kamu 

gelirlerinde kayıp ve kaçaklar azalacak ve tahakkuk ve tahsilinde etkinlik sağlanabilecektir. Gelir 

İdaresi’nin Tapu ve Kadastro Kurumu Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınla 

birlikte çalışması gereklidir.  

Tapu idaresi satışa konu olacak gayrimenkul ile ilgili tüm bilgilere ulaşmalıdır.  

Mükelleflerden emlak vergisi borcu yoktur, DASK primi ödenmiştir belgelerini istemektense Tapu 

idaresi hepsine ulaşmalıdır. 
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Müteahhitlerin teslim ettikleri evin gerçek değerini göstermeleri için DASK’ça belirlenen değer 

üzerine arsa payı eklenerek bir değer bulunabilir. Tapu harcı için genellikle düşük olduğu için 

yükümlülerce tercih edilen belediyelerin belirlediği bedeller kullanılmaktadır.  Bankadan kredi almak 

isteyen gayrimenkul alıcılarına, bankanın eksperlerinin belirlediği değerlerle birlikte aynı 

gayrimenkulün birbirinden farklı ederleri bulunmakta ve kullanılmaktadır. Emlağın gerçek değeri tek 

olmalı ve Gelir idaresi, Tapu idaresi, bankalar, Belediyeler, Mükellefler gerçek emlak değerine 

ulaşmalıdır. 

EV muafiyetinde yararlanan hiç bir geliri olmayan kişilerin  Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı (SYDV) 'ndan yardım alıp almadıkları  sorgulanabilmelidir. Ayrıca EV muafiyeti 

için kişilerin emekli olup olmadıkları, çalışıp çalışmadıkları SGK’dan kontrol edilmelidir.  

Şekil 2: Emlak İle İlgili Kamu Gelirlerine Yönelik Bütünleşik Bilgi Sistemi 

 

Kaynak: Çalışma Kapsamında Yazar Tarafından Oluşturulmuştur. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gayrimenkullerin emlak vergisinin hesaplanmasında esas teşkil eden taşınmazın değerinin, 

gerçek değerinin altında tespit edilmesi, sadece emlak vergisinin değil taşınmazla ilgili olan diğer 

vergilerin gerçek değerinden daha düşük hesaplanmasına sebep olmaktadır. 
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Kamu gelirlerindeki kayıp ve kaçakları azaltıcı emlak ile ilgili önerilen bütünleşik bilgi 

sistemini; kamudan vatandaşa portal uygulaması ve kamudan kamuya E-Devlet uygulamaları şeklinde 

uygulayabiliriz.  Emlak değerleri ile ilgili birçok dağınık  (her belediyenin ayrı) veri tabanı 

bulunmaktadır. Mükelleflerin ve aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacağı IP tabanlı 

sistem üzerinde, tek bir veri tabanı ile tüm işlemlerin izlenmesinde isabet olacaktır. Söz konusu IP 

tabanlı sistem ile kurum içerisi iletişimde ve mükellefler ile iletişimde ise İnternet’ten yararlanılabilir. 

Mükellefler T.C kimlik numarasını sisteme girdiklerinde, gayrimenkullerinin gerçek değeri ve 

vergileri ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilmelidir.  
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ÖZET 

İnsanlık tarihi boyunca devam eden insan hareketliliği, içinde yaşadığımız çağda önemi artarak 

kalıcı bir hal almıştır. Siyasal, ekonomik, ekolojik nedenlere bağlı olarak yaşanan göçler, kitle iletişim 

araçlarının yaygınlaşması ile hacim olarak kontrol edilemez boyutlara ulaşmıştır. Devletler bir taraftan 

sınır güvenliklerini arttırırken diğer taraftan göçmen olarak kabul edilen insanların yaşadıkları topluma 

entegre olabilmeleri için çabalamaktadırlar. Entegrasyon süreçlerinde geliştirilen temel politikalar; 

işgücü piyasa hareketliliği, sağlık, siyasal katılım, aile birleşimi, eğitim, ayrımcılıkla mücadele, daimi 

ikamet ve vatandaşlığa erişimdir. Çalışmanın amacı dünyada uygulanan entegrasyon politikalarını bu 

boyutlar ışığında incelemektir. Çalışmada Türkiye’nin de içinde bulunduğu uluslararası Göçmen 

Entegrasyon Politikası İndeksi verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle göç, göçmen hakları 

ve entegrasyon politikalarının genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra, her politika için en 

iyi ve en kötü senaryoyu uygulayan ülkeler incelenmiştir. Son olarak, politikalar bütünsel olarak analiz 

edilmiştir. Sonuç olarak işgücü hareketlerinde değişim, daimi ikamet, aile birleşimi ve ayrımcılıkla 

mücadele politikalarında olumlu; eğitim, sağlık, siyasal katılma ve vatandaşlık politikalarında ise 

olumsuz bir tablo olduğu ortaya konmuştur.  Çalışmanın göç ve göç yönetimi literatürüne katkı 

yapması beklenmektedir. 

 

IMMIGRATION INTEGRATION POLICIES 

ABSTRACT 

Human mobility, which has continued throughout history of humanity, has become increasingly 

important in our age. Immigration due to political, economic and ecological reasons has reached 

uncontrollable dimensions in terms of volume with the expansion of mass media. On the one hand, 

states are trying to increase border security, while on the other hand, they are trying to integrate people 

who are accepted as migrants. Basic policies developed in integration processes; labor market 

mobility, health, political participation, family reunion, education, anti-discrimination, permanent 

residence and access to citizenship. The aim of the study is to examine the integration policies applied 

in the world in the light of these dimensions. International Migrant Integration Policy Index data were 

used in this study. Firstly, a general evaluation of immigration, immigrant rights and integration 
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policies was carried out in the study. Then, the countries that applied the best and worst scenario for 

each policy were examined. Finally, policies have been analyzed in a whole. As a result, there is a 

positive image in labor market mobility, permanent residence, family reunion and anti-discrimination 

policies. But there is a negative situation in education, health, political participation and access 

citizenship policies. This study is expected to contribute to the literature on immigration and migration 

management.  

 

GİRİŞ 

İnsanların toplumsal, siyasal ve ekonomik nedenlere bağlı kalarak bireysel ya da kitlesel olarak 

yer değiştirme eylemi olarak tanımlanan göç (Şahin C. , 2001, s. 59) kavramı genellikle ikiye 

ayrılmaktadır. İnsanların aynı ülke sınırları içerisinde coğrafi olarak yer değiştirme eylemine iç göç; 

bir ülkeden başka bir ülkeye yer değiştirme eylemine ise dış göç olarak nitelendirilmektedir. İnsanlık 

tarihi kadar eski olan göç ile ilk insanlar avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını sürdürebilmek için 

devamlı yer değiştirirlerdi. Bu bağlamda göç insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihte önemli sonuçların 

ortaya çıkmasına neden olan Kavimler Göçü gibi toplum göç hareketleri herkesçe bilinmektedir. Orta 

çağ Avrupası’nda nüfus ağırlıklı olarak kırsal alanda idi. Ticaretin gelişmesiyle birlikte kentler 

canlanmış ve nüfus, kırsal alandan kentlere doğru bir geçmeye başlamıştır. Aynı zamanda bu süreç 

içerisinde sanayisi gelişen ülkelerin iç göç olgusu giderek artmıştır. Ulaşım ve haberleşme 

imkânlarının gelişmesi ile insanlar bulundukları ülkeden başka ülkelere göç etmeye başlamışlardır. 

Tabi bu imkânlarla birlikte dünyada yaşanan savaş, kıtlık, doğal afetler gibi bir takım nedenler de dış 

göç olgusu üzerinde etkili olmuştur (Şahin Y. , 2011, s. 81). Özellikle ikinci dünya savaşından sonra 

ve son 20 yıllık süre içerisinde küresel göç olgusu gittikçe artmıştır. Dünyada hızla değişen ekonomik, 

siyasi ve kültürel bağların bir unsuru olarak (Giddens, 2013, s. 569) hızla artan göç ile 2015 yılında 

244 milyon (2018 Dünya Göç Raporuna göre) kişi doğduğu ülkeden farklı bir ülkede yaşamını 

sürdürmektedir (Göç Araştırmaları Vakfı, 2018).  Buna bağlı olarak kişilerin yaşadığı bu çevresel 

değişimlerle birlikte kişi ve kişi gruplarının uyum süreçleri de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 

(Akıncı, Nergiz, & Gedik, 2015, s. 70).  Bu süreçle beraber hem göç eden hem de göç alan 

toplulukların uyum sorunu yaşamaktadır. Yaşanan bu uyum problemlerini açıklamak için ise bir takım 

kavramlara başvurulduğu görülmektedir (Yavuz, 2013, s. 615).  

Bu kavramlar genel olarak entegrasyon (bütünleşme), aynılaşma, asimilasyon, marjinalleşme ve 

soyutlanmadır. Temelde göçmenin kendi bulunduğu çevresi, kültürü, toplumu ve ülkesinden koparak 

yabancı bir ülke, çevre, toplum ve kültüre katılması uyum ve “bütünleşme” (integration) veya baskın 

bir kültüre benzeşmek suretiyle onunla “aynılaşma” (acculturation) süreçleriyle açıklanmaktadır. 

Ancak farklı etnik, kültürel ve dinî çevrelerden gelen göçmenin vardığı ülkenin coğrafî ve sosyo-

kültürel çevre, ülke ve toplumun anılan özellikleri özümseyerek eriyip gitmesi asimilasyon ile 
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açıklanmaktadır (Günay, 2003, s. 36). Diğer bir ifadeyle, asimilasyon, göçmenlerin topluma tek yönlü 

bir adaptasyon süreci ile dahil edilme politikası olarak tarif edilebilir: göçmenlerden özgün dilsel, 

kültürel veya sosyal özelliklerini bırakmaları ve ortalama nüfustan ayırt edilemeyecek hale gelmeleri 

beklenir (Castles & Miller, 2008, s. 362). Diğer taraftan göçmenler yabancı toplumun içinde kültürel 

farklılıklarını sürdürme ya da dışlanarak “marjinalleşme” yahut kendi içine kapanarak dış çevreden 

tamamen “soyutlanma” (isolation) durumları içinde de bulunabilir (Günay, 2003, s. 36). 

Çalışmada genel olarak kavramlar arasında ayırıma gidilmeden göçmenlerin vardığı ülkeyle 

bütünleşme süreçleri entegrasyon kavramı ile açıklanmıştır. Çalışmada Göçmen Entegrasyon 

Politikası İndeksine dayalı olarak belirlenen politika alanlarında en iyi ve en köyü ülkeler üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır.  

1. ENTEGRASYON VE GÖÇMEN ENTEGRASYON POLİTİKASI İNDEKSİ 

Fransızca entegre etmek fiilinden türemiş olan entegrasyon kavramı, kelime anlamıyla 

“göçmenlerin yeni katıldıkları topluma eklenerek, o topluma eklenerek, o toplumun bir parçası haline 

gelmeleri” şeklinde tanımlanmaktadır (Unutulmaz, 2015, s. 142-143). Siyasal ve sosyolojik nedenlere 

bağlı olarak entegrasyon günümüzde evrensel bir kavram olmuştur. Özellikle Avrupa toplumunun 

yaşadığı göç dalgasına bağlı olarak geçirdiği büyük dönüşüm sonucu toplumsal bir tepkinin ortaya 

çıkması ve göçmenlerin topluma entegre edilmesi söyleminin olumlu algılanması kavramın 

evrenselliğine etkisi bakımından önemlidir. Ayrıca entegrasyon, siyasetçi ve toplum mühendisleri için 

hareket esnekliği sağlayacak kadar muğlak olması nedeni ile kavram siyaseten kullanılışlı bir hal 

almıştır (Unutulmaz, 2015, s. 140). 

Hem göç edenlerin hem de ev sahibi toplumun yaşanan bu göç sürecine uyum sağlaması 

bakımından iki yönlü bir süreç olan entegrasyon (Martikainen, 2010, s. 274), birçok sınıflandırmalara 

tabi tutulmaktadır. Örneğin Kültürel entegrasyon, göçmenleri yerel değerlerle, kurallarla ve davranış 

modelleriyle ilişkisini ve uyumunu anlatmaktadır. Bu bağlamda kültürel entegrasyonun mekânı sivil 

toplumdur. Yapısal entegrasyon ise göçmenlerin farklı sektör, kurum ve kuruluşlara girmesi sürecini 

anlatmaktadır. Bu tür kurumlar genellikle ekonomi, eğitim ve dini toplulukları içerir. Siyasal 

Entegrasyon ise devletlerin göçmenlerle işbirliği yollarını ifade eder. Göçmenin mülk edinmesi, karar 

verme sürecine katılması ve vatandaşlık elde etmesi gibi durumlar bu bağlamda düşünülmektedir 

(Martikainen, 2010, s. 266). Belirtilmesi gereken bir husus da göçmenlerin birey ya da grup olarak 

vardığı ülke tarafından kabul edildiği süreç olan entegrasyonun yalnızca hedef ülkelerin yurttaşlarında 

sorumluluğunda olduğunun düşünülmesidir (Göç Terimler Sözlüğü, 2009, s. 17).   

Çalışmada uluslararası standartlara bağlı olarak hazırlanan Göçmen Entegrasyon Politikaları 

İndeksi referans alınmıştır. Kısa adı MIPEX (Migran Integration Policy İndex) olan bu indeks, Avrupa 

Birliğine üye devletler ile birlikte, Avustralya, Kanada, İzlanda, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, 

Norveç, İsviçre, Türkiye ve ABD dahil olmak üzere toplam 38 ülkeyi referans almaktadır. MIPEX bu 
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ülkelerde uygulanan entegrasyon politikalarından hareketle 167 gösterge üzerinden 8 politika alanı 

belirlemiştir. Bu politikaların her birinde ülkelerin durumu cari yasalar ve bunların uygulanma boyutu 

üzerinden değerlendirilmiştir (MIPEX, 2015a). MIPEX’in hakkında veri topladığı politikalar 

şunlardır; İş gücü piyasası hareketliği, Sağlık, Eğitim, Daimi İkamet, Aile Birleşimi, Vatandaşlığa 

Erişim, Ayrımcılıkla Mücadele ve Siyasal katılım. 

2. GÖÇMEN İŞGÜCÜ PİYASASI HAREKETLİLİĞİ POLİTİKALARI 

İlk politika işgücü piyasası hareketliliğidir. MIPEX’e göre 100 üzerinden 98 ile işgücü piyasası 

hareketliliği politikasında en iyi ülke İsveç’tir. İsveç’te yeni gelen göçmenler diğer vatandaşlar gibi iş 

piyasasına erişim hakkına sahiptirler. Ayrıca mesleki açıdan genel destek ve sosyal güvenlikten 

faydalanabilmektedirler. AB dışındaki vatandaşlar için eğitim ve öğretim çoğu ülkelerden daha 

fazladır. Göçmenler çalışırken yasal olarak herhangi bir ayrıma tabi değiller ve hibelerden herkes gibi 

faydalanabilir (MIPEX, 2015b). 

İş gücü piyasası hareketliliği politikasında en kötü ülke ise 15 puan ile Türkiye’dir. Türkiye’de 

işgücü piyasası hareketliliği konusunda elverişli koşullara sahip değildir. Genel olarak uluslararası ve 

AB standartlarının oldukça altında yer almaktadır.  Yasal göçmen işçiler vatandaşlarla eşit haklarla 

çalışmamakta ve işlerini ve becerilerini geliştirmek için herhangi bir genel ya da hedefe yönelik destek 

almamaktadır. Göçmenler ve ailelerinin izin verilen sektörleri serbestçe değiştirebilmeleri uzun süre 

alabilmektedir (MIPEX, 2015c). 

2.1. Göçmen Eğitim Politikaları 

İkinci politika eğitimdir. Eğitim konusunda en başarılı puana sahip olan ülke 77 puan ile 

İsveç’tir.  İsveç’te göçmenlerin 1. ve 2. nesil öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan en duyarlı ülkelerin 

başında gelmektedir. Birçok ülke (Avusturya, yeni Zelanda, Fransa) gibi göçmen öğrencilerin eşit 

eğitim hakkı konusunda yolun yarısındadır. Belgelendirilmemiş göçmen ailelerinin çocukları eğitim 

yasası kapsamında liseye kadar eğitim hakkına sahiptir. Okullar ve belediyelerin eğitim konusunda 

bilgilendirme ve yönlendirme sorumlulukları vardır. İsveççe ikinci dil olarak öğretilir. Göçmen 

öğrencilerin özel ihtiyaçlara yönelik eğitimleri kapsamlı olarak mevcuttur. Ancak bu durum isteğe 

bağlıdır (MIPEX, 2015b).  

Eğitim konusunda 3 puan ile en düşük olan ülke Bulgaristan’dır.  Göçmen öğrencilerin eğitim 

alanındaki ihtiyaçlarını karşılamada en yetersiz ülkelerin başında gelir.  Uzun süreli ikamet statüsü 

sahibi ailelerin dışındaki göçmen öğrenciler, zorunlu eğitim için yüksek ücret ödemek zorundadır. 

Geçici ikamet eden ve belgesiz ailelerin çocukları mesleki ve yüksek eğitim hakkına sahip değildir. 

Göçmen çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik herhangi bir önlem ve kaynak bulunmamaktadır. 

Göçmenlere Bulgarca öğretmek için herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Aynı zamanda okullardaki 

kültürler arası eğitim olanağı hala kritik bir seviyededir (MIPEX, 2015d) . 
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2.2. Göçmen Sağlık Politikaları 

Üçüncü politika sağlıktır. Sağlıkta MIPEX’e göre en iyi durumda olan ülke 75 puan ile Yeni 

Zelanda’dır. Yeni Zelanda’da göçmen ve sığınmacılar sağlık konusunda kapsayıcı hak ve desteklerden 

faydalanmaktadır. Göçmenlerin sağlık hizmetine erişim konusunda bilgilendirmeler söz konusudur. 

Ülke farklı kültürlerden oluşan hastalarına karşı sağlık hizmeti sağlayan politikalar benimsemiştir.  

Aynı zamanda göçmen hastalar için ücretsiz tercüman hizmeti verilmektedir. Yeni Zelanda’da 

Göçmen ve Mülteci Sağlığı Eylem Planı öncelikli olmasına rağmen, plan tam olarak ulusal düzey 

seviyesine erişilememiştir (MIPEX, 2015e).  

Sağlık konusunda en kötü durumda olan ülke ise 17 puan ile Letonya’dır. Letonya göçmenlerin 

sağlık hizmetlerine entegre edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda hiç bir şey yapmamıştır. Temel 

sağlık hizmeti hakları, sığınmacılar için sınırlıdır. Geçici sakinler ve belgesiz göçmenler için ise 

eksiktir.  Politika yapıcı göçmenlerin sağlığı ile ilgili düzenleme yaptığında ise göçmenlerle ilgili 

paydaşlara danışılmamaktadır (MIPEX, 2015f).  

2.3. Göçmenlere Yönelik Daimi İkamet Politikaları 

Dördüncü politika daimi ikametgâhtır. Daimi ikametgâh konusunda en iyi puana sahip olan ülke 

86 puan ile Belçika’dır. Belçika’da AB üyesi olmayan göçmenler, entegrasyon sonuçlarını 

iyileştirebilmek için güvenli ikamet ve eşit sosyo-ekonomik hakları elde edebilmeleri için 5 yıl 

bekletilmektedir.  Basit bir yasal gelire sahip olmaları yeterlidir. Aynı zamanda süreç oldukça kısa ve 

az prosedürlerle geçer. Keyfi uygulamalar bulunmamaktadır. Ödenmesi gereken ücretler ise Belçika 

şartlarına göre oldukça normaldir. Belçika’da AB vatandaşı olmayan göçmenlerin yaklaşık 2/3’ü beş 

yıldan fazla bir süredir Belçika’da yaşamaktadır  (MIPEX, 2015g).  

En kötü senaryoya sahip olan ülke ise 27 puan ile Türkiye’dir.  Ülkemizde daimi ikametgâh 

konusunda geciktirici bir politika izlenmektedir. Türkiye’de 04.04.2013 tarihinde kabul edilen 6458 

sayılı yasa ile göçmenlerin daimi ikametgah elde etmeleri için net bir statü ve prosedür 

oluşturulmuştur (MIPEX, 2015c). Türkiye’de kesintisiz 8 yıl ve üzeri süre de yaşamış olan göçmenler 

daimi ikametgâha başvurabilmektedirler. Başvurusu onaylanan göçmenler süresiz ikamet iznine sahip 

olabilmektedir. Yabancılar oturma izni süreçleri boyunca dışarıda bir yıl içinde 6 aydan daha fazla 

kalmaları oturma izinlerinin iptali için yeterlidir. Ayrıca yasal olarak kaçak durumda bulunanlar ve 

deporte edilmiş olan kişiler oturma izni başvurusu yapamaz (Yeni Şafak, 2017).  

2.4. Göçmenlerin Aile Birleşimi Politikaları 

Beşinci politika aile birleşimidir. Aile birleşiminde en yüksek puana sahip olan ülke 90 puanla 

İspanya’dır. İspanya “aile dostu” göç politikasıyla göçmen ailelerin birleşimlerini desteklemektedir. 

2009 yılında çıkardığı göç yasası ile eş ve yetişkin çocukları da aile birleşimine dahil edilmiştir.  

İspanya’da dolandırıcılık ve güvenlik tehdidi oluşturulmadığı sürece aile birleşimi reddedilmez. Aile 
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birleşimine tabi olan eş ve çocuklar eşit iş imkânına sahiptir. Birleşim sağlanan ailelerde şayet 

boşanma, ölüm veya aile içi şiddet yaşanması durumunda 2 yıl kaldıktan sonra devlet koruma altına 

almaktadır (MIPEX, 2015h).  

Aile birleşimi konusunda en kötü puana sahip olan ülke 33 puan ile Birleşik Krallıktır. Gelişmiş 

ülkeler arasındaki en az “aile dostu” göç politikasına sahip olan ülkedir. Birleşik Krallıktaki göçmenler 

çok uzun süre gecikmelerle (5+) karşılaştıkları için kalıcı oturum izni alana kadar aileleri ile 

birleşemezler. Üst mahkeme bir kişinin eş olabilmesi içi en az 21 yaş olmalı anlayışı ile 18 ve 21 yaş 

aralığındaki eş aile birleşimi statüsü kapsamında işlem görmeyip, yetişkin olarak işleme tabi tutulurlar. 

Aile birleşimine başvuran aileler B1 seviyesinde İngilizce bilmekle beraber, Birleşik Krallıktaki sosyal 

hayat hakkında bilgi sahibi olmalıdır (MIPEX, 2015ı). 

2.5. Göçmenlere Yönelik Ayrımcılık Karşıtı Politikalar 

Altıncı politika etnik ayrımcılıktır. Etnik ayrımcılık açısından karnesi en iyi olan ülke 92 puan 

ile Kanada’dır. Hem insan hakları kuruluşları hem de eşiklik programları konusunda oldukça iyi 

konumda olan Kanada’da, ayrımcılığa karşı insan hakları mevzuatı ve yasası oldukça açıktır. 

Göçmenler kamusal yaşamın her alanından ayrımcılığa karşı korunmaktadır. Aynı zamanda da 

Kanada’daki makamlar düzenli olarak ayrımcılık ve ırkçılık üzerine kampanyalar ve sosyal diyaloglar 

yürütülmektedir.  Ayrıca yeni gelenler için federal staj programı ile iş deneyimi, eğitim, finans, bilim, 

iletişim gibi konularda göçmenler desteklenmektedir (MIPEX, 2015j).   

Ayrımcılığa karşı en kötü durumda olan ülke ise 5 puan ile İzlanda’dır. İzlanda da ayrımcılıkla 

ilgili yasa yoktur, ayrıca hükümet ayrımcılık konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve eşitliğe teşvik 

etmek için herhangi bir yasal taahhütte bulunmamıştır. Ayrımcılığa maruz kalma ihtimali olan kişiler 

ayrımcılıkla mücadele için kuruluşlara başvuramazlar. Ayrımcılığa uğradıklarına yönelik ispat 

yükümlülüğü kendilerine aittir. Etnik, dinsel ve ırksal ayrımcılığa maruz kalan kişilere destek 

vermeyen 3 ülkelerden biridir (MIPEX, 2015k). 

2.6. Göçmenlerin Siyasal Katılımı Politikaları 

Yedinci politika siyasal katılımdır. Siyasal katılım konusunda en iyi durumda olan ülke 82 puan 

ile Norveç’tir. Avrupa’da göçmenlere en kapsamlı oy hakkının tanındığı ülke Norveç’tir.  Norveç’te 3 

yıl kalan göçmenler ulusal seçimler hariç tüm seçimlerde oy verme hakkını elde ederler.  Ayrıca yerel 

seçimlerde aday olabilirler.  Oturma izni olan göçmenler, siyasi özgürlükler açısından ülkenin bütün 

yasal sakinleri, yani vatandaşlar gibi siyasi parti ve derneklere katılabilirler ve istediklerinde 

ayrılabilirler. Ancak danışma organları açısından göçmenlerin katılımını teşvik eden mekanizmalar 

yetersizdir. Güçlü bir danışma organına sahip olmayan Norveç, bölgesel ve şehir liderleri danışma 

organları aracılığıyla göçmenlerle istişarede bulunurlar. Norveç’te danışma mekanizmalarının 

işlerliğinin arttırılması beklentisine karşın yetersizlikleri arttıran adımlar atılmaktadır.  Hüküme t 2014 
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yılında uluslararası alanda en güçlü danışma organı olan Göçmenler ve Yetkililer için İletişim Komitesi 

kuruluşunu kapatarak etkililiği daha az olan ve herhangi bir yetkisi olmayan Diyalog Konferansı’nı 

kurmuştur. Ancak uygulamada göçmenlerin sivil faaliyetler için fonlandıkları görülmektedir. Ayrıca 

göçmenlerin siyasi katılımını sağlayabilmek için düzenli bilgilendirmeler yapılmaktadır (MIPEX, 

2015l; Demirkanoğlu, 2017, s. 266-267).  

MIPEX ülkelerinden siyasal katılım konusunda en düşük ülke (0 puan) Romanya’dır. AB 

vatandaşı olmayan ve uzun süredir ikamet etmeyen hiçbir göçmen oy kullanamamaktadır.  Göçmenler 

kendi siyasi birliklerini kuramadığı gibi siyasi partilere üye olamamaktadır. Ayrıca göçmenlerin 

siyasal katılımına katkı sunacak kendilerini etkileyen politikalarda haberdar olacakları bilgi kanalları 

bulunmamaktadır. Ulusal Göç Stratejisi için eylem planı bulunmasına rağmen 2010 yılından bu yana 

hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Göçmen dernekleri Avrupa Entegrasyon Fonu projeleri hariç hiçbir 

devlet fonu elde edememektedir (MIPEX, 2015m; Demirkanoğlu, 2017, s. 271). 

2.7. Göçmenlerin Vatandaşlığa Erişim Politikaları 

Son politika ise göçmenlerin vatandaşlığa erişim politikasıdır. Bu politikada en başarılı olan 

ülke ise 86 puan ile Portekiz’dir. Burada 2006 yılında yapılan bir reform ile vatandaşlığa geçiş ve 

entegrasyon artmıştır. Yasal sorumlulukları yerine getiren göçmenler Portekiz vatandaşı 

olabilmektedir. Göçmenlerin vatandaş olabilmesi için 6 yıl, eşleri için 3 yıllık bir süre gerekmektedir. 

Göçmenlerin istenilen dil seviyesine ulaşabilmesi için ise devlet desteği söz konusudur. Aynı zamanda 

göçmenler burada çifte vatandaş sahibi olabilmektedir (MIPEX, 2015n).  

En kötü durumda olan ülke ise 17 puan ile Letonya’dır.  Bu konuda en kısıtlayıcı politikaya 

sahiptir. Yabancı doğumlu olan göçmenlerin 5+5 yıl gibi bir süre sonunda vatandaşlık başvurusu 

yapabilmektedir. Vatandaşlık için 2013 yılında yapılan bir değişiklik ile Letonya’da doğan göçmen 

çocukları vatandaş olarak kaydedilebiliyor. Bu uygulama orda doğmayan çocuğa uygulanmamaktadır. 

Vatandaşlık için belirli bir ücret, düzenli gelir ve iyi karaktere sahip olma koşulu vardır. Yurttaşlık 

sınavı uygulanmakta ama bunun için kurs sağlanmamaktadır. Vatandaşlık hakkına erişen göçmenin 

vatandaşlıktan çıkarılması kolaydır. Prosedürlere bağlı vatandaşlık başvuruları kolayca reddedilir. Çift 

milliyet karşıtıdır (MIPEX, 2015f).  

3. SONUÇ 

MİPEX standartlarında 40 puan ve altı olumsuz kategorisine denk gelmektedir. 21-40 arası 

“biraz olumsuz” ve 0-20 arası “olumsuz”dur. Sonuç olarak değerlendirildiğinde, 38 ülkeden yarısı 

eğitim politikasında; 18’i siyasal katılım politikalarında olumsuz kategorisinde yer edinmiştir. 

Vatandaşlığa erişim konusunda da 16 ülke oldukça yetersizdir. Sağlık politikasında ise 14 ülke 

(İzlanda, Macaristan, Güney Kore, Türkiye, Kıbrıs, Slovakya, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, 

Litvanya, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Letonya) bulunmaktadır. 
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İşgücü piyasalarında hareketlilik politikasında 40 puanın altında olan 8 ülke (Litvanya, 

Macaristan, Polonya, İrlanda, Slovenya, Kıbrıs, Slovakya, Türkiye) bulunmaktadır. Ayrımcılıkla 

mücadele politikasında Letonya, Estonya, İsviçre, Türkiye, Japonya ve İzlanda diğer ülkelere nazaran 

yetersiz kalmaktadır. Daimi ikamet konusunda yalnızca Türkiye ve Kıbrıs; aile birleşimi konusunda 

İrlanda, Kıbrıs ve Birleşik Krallık yetersiz kalmaktadır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde işgücü hareketlerinde değişim, daimi ikamet, aile birleşimi ve 

ayrımcılıkla mücadele politikalarında olumlu; eğitim, sağlık, siyasal katılma ve vatandaşlık 

politikalarında ise olumsuz bir tablo olduğu sonucuna varılmıştır.    
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SPONSORLUKTA ETİK: SİNSİ PAZARLAMA 

Merve KARATAŞ219 

Pınar AYTEKİN220 

ÖZET 

Uluslararası alandaki sportif ve diğer organizasyonların yayını artık dünyanın neredeyse her 

noktasına ulaşabilmektedir. Bu organizasyonlara giderek daha çok katılım olmakta, bu durum da 

sponsorluk anlaşmalarının maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Etik açıdan tartışmalara konu olan 

sinsi pazarlama, özellikle bu kadar maliyete katlanmak istemeyen ya da resmi sponsor 

olmayan/olamayan firmaların çok fazla izleyici kitlesine sahip bu büyük organizasyonlarda ilgi 

çekmek ve resmi sponsorlara karşı avantaj sağlamak amacıyla uyguladıkları bir taktik olarak ortaya 

çıkmıştır.  

Bu çalışmada; sponsorluğun tanımına değinildikten sonra, etik yönü tartışılan sinsi pazarlama 

hakkında bilgi verilmiş ve firmaların çeşitli uluslararası organizasyonlarda uyguladıkları sinsi 

pazarlama örnekleri ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sponsorluk, Sinsi Pazarlama, Etik. 

 

GİRİŞ 

Birçok kuruluş özellikle uluslararası organizasyonları hedef kitlelere yönelik farklı pazarlama 

stratejileri uygulamak için ideal bir platform olarak görmektedir. Bu organizasyonları üstlenen 

ülkeler/şehirler, organizasyonu düzenleyen federasyon veya komiteler; sponsorluk antlaşmalarıyla, bu 

değerli platformu ciddi rakamlar karşılığında pazarlamaktadır. Sponsorluk anlaşması dışında kalan 

firmalar da bu büyük organizasyonların dışında kalmak istememekte, kendilerini bu organizasyonlarla 

ilişkilendirmek için sinsi pazarlama çabalarına başvurabilmektedir (Farrelly vd., 2005; Aytaç, 2017).  

Sponsorluk; “kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşma amacıyla bağlantılı olan sportif, kültürel, 

sosyal alanlar gibi geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardaki kişi veya organizasyon için para veya 

araç-gereç desteğiyle bütün aktivitelerin planlanması, organizasyonu, uygulanması ve kontrol 

edilmesidir” (Okay, 1998: 23-24). Sponsorluk; pozitif değerleri ölçebilen, topluma değer katarken 

sponsor olana da ticari menfaat sağlayan etkinliklerdir (Asna, 1998: 21). Sponsorlukla bir yandan 

etkinliklere destek sağlanırken, bir yandan da toplumla iletişim kurma fırsatı elde edilmektedir. 

                                                           
219 Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim 
Dalı, mervtrgt@gmail.com 
220
Doç. Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 

pinar.aytekin@idu.edu.tr 
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Günümüzde rakiplerine üstünlük sağlamak, kurumsallaşmak ve farklılaşmak isteyen örgütler 

imaj çalışmalarına önem vermek zorundadırlar. Bir halkla ilişkiler uygulaması olan sponsorluk, imajın 

oluşumunda etkili olan bir yöntemdir. Özellikle kurumun; sponsor olunan etkinliğin yardımseverlik, 

sportmenlik gibi ifade ettiği anlam doğrultusunda anlaşılmasına, sponsor olunan etkinliğin veya 

bireysel çalışmanın “başarılı” imajından kurumun da faydalanmasına, yeni imaj oluşturulmasına ve 

kurumun tanınmasına etki etmektedir (Canöz ve Doğan, 2015: 34).  

Sponsorluğun türlerini aşağıdaki şekilde belirlemek mümkündür (Taşdemir, 2001: 99):  

•  Spor Sponsorluğu: Sponsorluk türleri arasında en çok kullanılanıdır. Sporun tercih 

edilmesinin nedenlerinin başında dünyanın her yerinde ortak bir dil ve kültür olarak kabul edilmesi 

gelmektedir. Spor olaylarının dünyanın her yerinde büyük kitleler tarafından izlenmesi kuruluşları bu 

faaliyetlere sponsor olmaya yönlendirmektedir. 

•  Kültür-Sanat Sponsorluğu: Özellikle kurum imajı amaçlı sponsorluklarda spordan sonra en 

fazla yatırımın yapıldığı sponsorluk alanıdır. 

•  Sosyal Sorumluluk: Kuruluşların kar amacı gütmeden yaptıkları sponsorluk türleridir. 

Kuruluşlar sosyal sorumluluk bilincine sahip olduklarının bir ispatı olarak sosyal sponsorluk 

faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 

•  Macera-Seyahat Sponsorluğu: Dağcılık küçük teknelerle okyanusların aşılması, balonla dünya 

turu, uzak mesafeli geziler, tek kişilik dünya turu ve rekor denemeleri gibi olayların desteklenmesi 

macera ve seyahat sponsorluğu olarak adlandırılmaktadır. 

Sinsi pazarlama, bir firmanın kasıtlı olarak rakibinin resmi sponsorluğunu çeşitli tutundurma 

çalışmaları ve reklamlarla zayıflatma veya tüketicinin zihnini kimin resmi sponsor olduğuna dair 

karıştırma çabasıdır (Kelvey (2002); Crompton, 2004: 1). Diğer bir tanıma göre ise; sinsi pazarlama, 

“sponsor olmayan bir işletmenin, bir organizasyon ile kendi markasını taşıyan mal ve hizmetler 

arasında ilişki kurmak suretiyle izleyicilerin ilgisini kendi üzerine çekme çabası olarak tarif 

edilmektedir” (Gönen ve Gönen, 2016: 1155). Sponsor olmayan işletmeler, büyük organizasyonlar 

sırasında izleyicilerin ilgisini, resmi sponsor olan rakiplerinden uzaklaştırarak kendi üzerlerine 

çekmek, bu yolla hem sponsor olan rakiplerinin başarısını önlemek hem de ilgili organizasyonun 

topladığı ilgiden yararlanmak istemektedirler. Özellikle Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası, Dünya 

veya Avrupa şampiyonaları gibi büyük organizasyonlar sırasında sponsor olmayan işletmeler yoğun 

ve şiddetli tanıtım faaliyetleri yürütmekte, bu da büyük bedeller ödeyerek sponsor olan rakiplerinin 

amaçladıkları kazanımları zayıflatmaktadır (İnal ve Baysal 2006: 197). Bu amaca yönelik faaliyetlerin 

hukuka aykırı olup olmadığı her somut olayın kendine özgü koşullarının incelenmesi sonucunda tespit 

edilebilecektir. “Bir işletmenin kendi markasını taşıyan mal ve hizmetleri öne çıkarmaya yönelik 
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reklam faaliyetlerinin her zaman hukuka aykırılık teşkil ettiğini peşinen ileri sürmek doğru 

olmayacaktır” (Gönen ve Gönen, 2016:1155).  

Sinsi pazarlama uygulamalarında, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yöntem söz 

konusudur (Stumpf (2006)’dan aktaran Kelemci ve Karapınar, 2016: 188). Doğrudan olan yöntemde, 

organizasyonu düzenleyen veya organizasyon sponsorlarına ait markalama hakları hedef alınmakta; 

dolaylı yöntemde ise, etkinliğin konusu olan spor olayı sinsi pazarlama yapılacak marka  lehine 

kullanılmaktadır.  

Sinsi pazarlamanın yasal olup olmadığı bugün hâlâ tartışılmaktadır. Marka savaşlarında 

kendisine biraz daha güç katabilmek adına her yolu deneyen firmalar için sinsi pazarlama yöntemi 

değerlendirilmesi gereken bir rekabet stratejisi olarak görülmektedir. Bazı tüketiciler sinsi 

pazarlamanın ciddi bir etik ihlal olduğunu düşünürken, bazıları bu yöntemin pazarlama zekâsının ya 

da yaratıcılığının bir ürünü olarak değerlendirmektedir (Çetin (2016)’dan aktaran Kelemci ve 

Karapınar 2016: 197). Sinsi pazarlamayı uygulayan firmaların; ekonomik, psikolojik ve rekabete 

dayalı olmak üzere üç temel hedefleri bulunmaktadır. Ekonomik hedefler; satışları arttırmak, ciroyu 

arttırmak ve pazar payı elde etmek gibi hedeflerken psikolojik hedefler daha çok iletişime dayalı 

hedeflerdir. Sponsorun etkinliğini azaltmayı ise rekabete dayalı hedeflere örnek olarak vermek 

mümkündür. (Nufer ve Bühler, 2015; Aytaç, 2017: 121). Etik yönü tartışılan sinsi pazarlamanın daha 

iyi anlaşılabilmesi için, bu tür uygulamalara ilişkin ne gibi örnekler yaşandığından bahsedilmesinde 

fayda vardır.  

1. SİNSİ PAZARLAMA ÖRNEKLERİ 

Araştırmanın amacı, özellikle uluslararası büyük organizasyonlarda yer almak isteyen bazı 

firmaların uyguladıkları sinsi pazarlama stratejilerinden örnekler vererek sponsorlukta yaşanan etik 

sorunları ele almaktır. Bu kapsamda, sinsi pazarlama stratejilerine yönelik çeşitli örneklerden aşağıda 

bahsedilmiştir: 

 Touch Agency tarafından Pringles adına Wimbledon Tenis Turnuvası’nda yönetilen 

kampanyada Pringles sponsor değildi, ancak  tenis topu kutularına benzeyen ve üzerinde “bunlar tenis 

topu değil” yazan 24 bin adet Pringles’ı saha dışında seyircilere dağıttırdı. Turnuvayı izlemeye gelen 

seyircilerin dikkatini çekmek içinse, Roger Federer ve Björn Borg gibi tenis efsanelerinin benzerleri 

ve dev Pringles kutularının bulunduğu stantlar kullanıldı (http://www.bulentongun.com). 

 Apple, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’ye herhangi bir sponsorluk bedeli ödemeden, 

önde gelen 14 ülkenin bayrak renklerini içeren ve bir nevi olimpik his veren saat kayışlarını 

olimpiyatlar süresince Apple mağazalarında satmıştır. Olimpiyatların resmi telefon sponsoru olan en 

büyük rakibi Samsung karşısında bu faaliyeti akıllıca yürütülmüş bir sinsi pazarlama stratejisi olarak 

değerlendirmek mümkündür. Ayrıca olimpiyatlarda ülkesine madalya getiren sporcuyu kutlayan 

http://www.bulentongun.com/
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mesajlar yayınlamış ve sonrasında zihinlerde sanki bu etkinliğin gerçek sponsoruymuş gibi bir izlenim 

bırakmıştır (Edin, 2016: 62). 

 1994’de Norveç’te düzenlenen Kış Olimpiyatlarında resmi sponsor olan Visa’nın olimpik 

köyde Amerikan Express kartlarının kabul edilmemesi yönündeki girişimi üzerine AmEx haklı bir 

tavır sergileyerek, ‘Amerikalıların Norveç’e gitmek için visa (vize)’ye ihtiyaçları yok’ sloganıyla bir 

reklam kampanyası hazırlamış ve American Express kartlarının Norveç’te de geçerli olduğunu 

duyurmuştur (https://www.slideshare.net). 

 Almanya’da gerçekleşen 2006 Dünya Kupası’nda, Coca Cola’nın resmi sponsorluğuna 

karşılık Pepsi, yaptığı reklamlarda hiçbir şekilde kupayı anmamakta, fakat kullandığı Bavyera 

simgeleri doğrudan Almanya’ya dolayısıyla Dünya Kupası’na gönderme yapmaktaydı. Geleneksel 

kostümler içerisindeki karakterler, kupada top koşturan yıldız oyuncularla maç yaparken fon için 

seçilen müzik Almanya denilince ilk akla gelen “da-da-da” melodisi olmuştur. Pepsi ayrıca bu 

çalışmayı, “mydada” adlı internet sitesi ile de desteklemiştir (Şimşek, 2007: 141).  

 Mobil uygulama üzerinden hizmet veren ulaşım firması Uber, Rio olimpiyatlarında zekice 

planlanmış bir pazarlama stratejisiyle resmi sponsor Visa ile ortaklaşa Visa kullanımlarında bedava 

seyahat kampanyası düzenlemiştir. Ayrıca Rio havaalanında Uber durakları kurarak olimpiyatları 

izlemeye gelen potansiyel tüketicilere etkin bir tanıtım sağlamıştır. Bu şekilde aslında Rio 

olimpiyatlarının gayri resmi ulaşım markası olarak oyunlara damgasını vurmuştur (Portela (2016)’dan 

aktaran Edin, 2016). 

 Kodak, 1984 Olimpiyatları’nda Fuji’nin resmi sponsor haklarına sahip olması karşısında 

alternatif bir strateji geliştirmiş ve olimpiyat oyunlarının televizyon yayınlarının sponsoru olmuştur. 

Kodak ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri takımının resmi sponsorluk haklarını da satın almıştır. 

Hatta Sandler ve Shani (1989) bunun ilk sinsi pazarlama örneği olduğunu ileri sürmüştür (Crow ve 

Hoek, 2003: 2). 1988 Seul Olimpiyatları’nda ise bu kez Fuji benzer bir taktik uygulamış ve 

olimpiyatın resmi sponsoru Kodak’a karşılık vermiştir (Sauer, 2002). 

 Denizbank, Türkiye’de ilk defa sinsi pazarlama stratejisini uygulayan ve başarılı olan 

işletmelerden biri olmuştur. Denizbank, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası esnasında, uzun süre 

kullandığı reklam kampanyasının içeriğini şampiyona içeriğine uyarlamış ve en yüksek düzeyde 

sponsor olarak algılanmıştır (Kelemci ve Karapınar, 2016: 197). 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi; büyük organizasyonlarda resmi sponsor olmadığı 

halde, bu organizasyonların sahip olduğu etkiden faydalanmak isteyen işletmeler, farklı stratejiler 

geliştirerek çeşitli kazanımlar elde etmişlerdir. 

  

https://www.slideshare.net/
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2. SONUÇ  

Kurumların sponsor olmalarındaki en büyük amacın; sponsorluk vasıtasıyla kendilerini tanıtma 

imkanı bulmaları, aynı zamanda insanların eğlenmelerine fırsat verdikleri ve etkinliği maddi anlamda 

destekledikleri için iyi bir imaja sahip olmayı hedeflemeleri olduğunu söylemek mümkündür. 

Özellikle büyük organizasyonlara katılım giderek artmakta, sponsorluk anlaşmalarının maliyetleri 

giderek artmaktadır. Sponsorluk anlaşması dışında kalan firmalar da kendilerini bu organizasyonlarla 

ilişkilendirmek için sinsi pazarlama stratejilerine başvurabilmektedir. 

Sinsi pazarlama, herhangi bir katkı sağlamadığı halde olaydan beslendiği için, tuzağa düşürülen 

firmalarca “parazit-asalak pazarlama” olarak da adlandırılabilmektedir. Yeni yasal düzenlemelere ve 

sponsor olan markanın kontrolü daha fazla ele alabilmesi için daha ağır sponsorluk anlaşmalarının 

hazırlanmasına rağmen son yıllarda sinsi pazarlama uygulamalarının arttığı görülmektedir.  

Alınan tedbirlere rağmen, sinsi pazarlamanın önüne geçmek tam anlamıyla mümkün 

olamamaktadır. Bazı tüketiciler sinsi pazarlamayı ciddi bir etik ihlal olarak görürlerken, bazıları da 

sinsi pazarlamayı pazarlama zekâsı ve yaratıcılığı olarak değerlendirmektedir. Her ne kadar yaratıcı 

uygulamalar olsa da, haksız rekabete yol açması durumunda etik dışı olarak değerlendirilmesi 

mümkün olabilmektedir. Böyle durumların yaşanmaması için; yasal düzenlemelerin arttırılmasında, 

özellikle bu tür uygulamalarla haksız rekabete neden olan işletmelere bazı yaptırımlar uygulanmasında 

fayda vardır. 
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CUMHURİYET TARİHİNİN TARTIŞMALI BİR KONUSU:İZMİR 

YANGINI 

Dr.Öğr.Üyesi. Türkan Başyiğit 

Tarihin pek çok konusunda olduğu gibi Cumhuriyet Tarihi ile ilgili bazı konular da günümüzde 

tartışmalara açık niteliktedir. Belki de bu tarih biliminin kaderidir. Sosyal Bilimler çalışma alanları, 

yöntemleri ile 19. Yüzyılda bilim olarak kabul edildiklerinden beri yöntemleri üzerine epeyce tartışma 

yaşanmıştır.  

Tarihin pek çok tanımı yapılmış olsa da en basitiyle yaşanmış geçmiştir. Tarihçinin görevi ise 

bu geçmişi bugüne yansıtmaktır. Fakat burada tarih biliminin asla göz ardı edilmemesi gereken 

unsurlarına dikkat edilmelidir. Çünkü bu noktalar atlandığı zaman tarih konuları bilimsel kriterlerde 

değerlendirilmekten çıkmakta ve tartışmalı konular olarak gündeme gelmektedir. Elbetteki pek çok 

bilim dalında olduğu gibi konuya yaklaşım farklılıkları fikir ayrılıkları olabilir. Fakat her ne açıdan ele 

alınırsa alınsın tarih biliminin kıstasları gözardı edilemez. Tarih yöntemi üzerine Alman Okulu ile 

başlayan ve post-modernizme kadar geçen süreçte pek çok yöntem tartışılmıştır. 19 yüzyılda bilimin 

altın çağında ölçmek, sayabilmek, gerçek bilgi için kullanılabilen ölçüler olurken sosyal bilimler ve 

tarih bu anlamda bilim olarak bile görülmüyordu. Hatta geçmişe ait masallar algısı bile oluşabiliyordu. 

Alman Tarih Okulu ile  tarihçinin misyonu; tarih biliminin insan ilişkilerini açıklarken o olayları 

yaşayanların bakış açısından keşfetmek gerektiğini vurgulayacaktır 221. Bu süreçte tarihsel olaylar 

kadar tarihçinin olaylara objektif ve nesnel bakması da önem taşımaktadır. Tarihçinin misyonu da 

burada önem kazanmaktadır222 Collinwood ‘da bu konu üzerine epeyce yazmıştır223  

Tarih bilimi hiç kuşkusuz neden sonuç ilişkisidir. Tarihçi ise nedensellik üzerine kafa yormak 

zorundadır. Tarih metodolojisinin önemli isimlerinden biri olan E.H. Carr tarihçinin tarihsel olayların 

nedenlerini gösterirken nasıl bir yöntem izlemesi üzerine epeyce çalışmıştır. E.H.Carr’a göre 

metodolojik olarak doğa bilimlerindeki nedensellik hiç kuşkusuz ki tarih biliminin metoduna 

uymamaktadır. Ama bu tarihin nedensellikten uzaklaşmasını da gerektirmez.  E.H.Carr  tarih 

biliminde “Neden” sorusu yerine “nasıl oldu?”, “niçin oldu?” sorusu sorulmalıdır, vurgu yaparak, 

tarihçinin temel misyonu, nedenleri araştırmaktır, görüşündedir.   

Tarihte olguların pozitivist yaklaşımdaki gibi tek nedeni yoktur. Pek çok neden ve sonuç 

bulunmaktadır. İnsan faktörü olduğu için tepkiler farklı olacak her zaman benzer sebepler benzer 

                                                           
221

 Bu konu ile ilgili bknz: Serpil Durgun,Zehragül Aşkın, ” Edward Hallet Carr’ın Perspektifinden Tarihte 
Nedensellik:Hegel’in Kötülüğü ve Kleopatra’nın Burnu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy 
ISSN: 1303-8303 Volume 5 Issue 1 June 2015,s.76, Carr, E. H. Tarih Nedir? (çev. M. G. Gürtürk). İstanbul: 
İletişim Yayınları.1991 
222

 Carr, E. H. & Fontana, J. Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık (çev. Ö.Ozankaya). Ankara: İmge Kitabevi;  
223 Collingwood, R. G. Tarihin İlkeleri ve Tarih Felsefesi Üstüne Başka Yazılar(çev. A. H. Aydoğan). İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınları.,2005 
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sonuçları doğurmayacaktır. Tarihçinin misyonu tüm bunları tarih biliminin metotlarını kullanarak 

günümüze yansıtmaktır. Zaten metot tartışmaları objektiflik, nesnellik tartışmaları ile tarih bilimi 

kendi içinde önemli ölçüde yol almaya çalışırken, tarih bilimi geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bugünde 

ideolojilerin ve siyasetin etkisine maruz kalabilmektedir.  Tarihçilerin dışında pek çok kesim bugünü 

inşa etmek için kendisine geçmişten malzeme bulmaya çalışmakta ve bilimsel metotlardan çok uzak 

“işine geldiği gibi” tarihsel malzemeyi kullanmaktadır. 

Arşiv, tarihçiler için belgelere ulaşmak açısından önemli bir kaynaktır. Yakın döneme 

gelindikçe arşivler henüz araştırmacıya açılmadığından ya da gerekli belgeye ulaşılamadığından arşiv 

malzemesi kullanılamaması da Cumhuriyet tarihi açısından kritik tartışmalı konular yaratabilmektedir. 

Üzerinden neredeyse 100 yıla yakın zaman geçmiş konular için ise arşiv malzemesine ulaşmak çok 

sorun değildir. İzmir Yangını örneğinde olduğu gibi. 

İzmir yangını 13 Eylül 1922 yılında olmuştur. Tarihçiler açısından tarih metodu kullanılarak 

sorun üzerine epeyce çalışma yapılmış ve farklı ülkelerin arşivleriyle de karşılaştırmalı olarak  olayın 

neden olduğu ve sonuçları değerlendirilmiştir. Peki tarihsel belgelere dayanan bilimsel yöntemlerle 

değerlendirilmiş bir konu neden tartışmalı bir konuya dönüşmektedir. Bu sorunun  yanıtı açıktır. 

Çünkü tartışmayı ortaya atanlar bilimsel verileri görmezden gelmekte ve bugünü-geleceği inşa ederken 

tarihe dönüp sadece işlerine yarayacak belgeleri almaktadır. Bunu yapanlar ise zaten tarihçi 

değillerdir. Ya basında bir gazeteci kimliği ya da bir Parlemento da siyasetçi, bazen de bir film 

yönetmeni olabilmektedir.  Tarih biliminin en büyük şanssızlığı belki de iki kitap okuyanın tarihi 

bildiği iddiasında bulunmasıdır.  

Tarihsel süreç içinde İzmir, Cumhuriyet tarihimiz açısından önemli bir şehirdir. 15 Mayıs 1919 

da işgal edilmesi Anadolu’da milli bir direnişi başlatacaktır. 9 Eylül 1922 de de İzmir’in alınması ile 

Cumhuriyetin temelleri atılmıştır. Yeni devletin ekonomi politikalarına yön verecek olan Türkiye 

İktisat Kongresine 17 Şubat 1923 te ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Atatürk’e suikast, Menemen 

Olayı da bu şehirde olmuştur. İzmir Cumhuriyet tarihi boyunca hep özne olan şehirlerden birisidir. 

İzmir’in işgalden kurtarılmasının ardından şehirde yaşanan yangın ile şehirde pek çok mahalle yanmış 

olmasına rağmen sonrası gelişmelerle “ İzmir’e Küllerinden Doğan Şehir” ünvanını kazandıracak yeni 

bir şehir inşa edilmiştir. 

 İzmir Yangını ile ilgili tartışmalar 2010 yılında yoğun bir şekilde artacaktır. Öncelikle bunun 

sebeplerini inceleyelim. Olayların gelişimi öncelikle siyasal arenada yani Amerikan Meclisi’nde 

başlayacaktır. 2010 yılında ABD Meclisi’ne sunulan son sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’nın 

ilk maddesindeki “1915-1919 yılları arasında” ibaresi, son dakikada  “1915-1923 yılları arasında” 

olarak değiştirilerek oylandı ve kabul edildi.  Yaşar Aksoy bu konuyla ilgili bunun uluslararası 

kamuoyunda sözde ermeni soykırımı iddialarının sadece 1915 ile sınırlı kalmayıp  “ yeni bir sözde 

soykırım maddesi” olarak genişletilmesi için “13 Eylül Soykırımı” şeklinde dünyada ve Türkiye’de 
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kamuoyu yaratmak ve belleklere yerleştirilmesi için yoğun bir çaba harcanmak istendiğine vurgu 

yapmıştır224.  

Yine aynı yıl Amerika’da Steven Spielberg ile Tom Hanks tarafından çekilen  ve dünya çapında 

ses getiren “The Pasific” isimli televizyon dizisinde, 9 Eylül 1922’de İzmir’i işgalden kurtaran Türk 

Ordusu’nun yine bilinçli bir şekilde İzmir’i ateşe verdiği şeklinde yansıtılıyordu225. Böylece tarihçiler 

tarafından incelenmesi gereken bir olgu siyaset-medya ikilisinin konusu oldu. Dizi Türkiye’de CNBC-

E televizyonunda da oynadı. Ve Türkiye’de de döneme damgasını vuracak şekilde basın ikiye 

bölündü. Böylece dünyada olduğu gibi tarihsel bir olgu medyada bilim ve belgeden uzak sadece 

varsayımlar üzerinden tartışmaya açıldı. Türkiye kamuoyu bir anda İzmir’i kimler yaktı? Sorusu ile 

karşılaştı.  

Tartışmaları başlatanlar arasında Emre Aköz yer alırken O’nu diğerleri destekleyecektir. 

Ellerindeki kendilerince en önemli doküman ise Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya adlı eseridir. Tarihçiler 

için anılar belge niteliği taşımaz. Tarih bilimi metodolojisinin temel kuralları dikkate alınarak 

değerlendirilebilir. Tarihçi olayları incelerken belgelerden yararlanır. Arşiv malzemesi önemlidir.  

Emre Aköz yazısında “Falih Rıfkı'nın anlatımından çıkan temel noktalar şunlar:  İzmir'i, kente 

giren ilk birliklere kumanda eden "Sakallı" lakaplı Nureddin Paşa yakmıştır. Bu tercihte, çeşitli 

toplumsal kompleksler kadar, "aman azınlıklar ileride hak iddia etmesin" kaygısı da vardır.  Benzeri 

bir yakma faaliyeti 1915 tehcirinde Ermeni malları için de uygulanmıştır. (Not: Soykırım mı, bilemem 

ama "etnik temizlik" olduğuna eminim.)”Dedikten sonra izmir’i kimler yaktı sorusuna yanıtında da 

İzmir’i Türklerin yaktığını ima edecek kadar gerçeklerden uzak ve taraflı tutumu benimsemiştir226. 

Hadi Uluengin “İzmir’i Niye Yakıyorduk?” başlıklı makalesinde “HEMEN söyleyeyim ki 

yukarıdaki başlık bana ait değil!Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” adlı ünlü, çok ünlü kitabından 

aldım.Hani şu Atatürk’ün “bir elin parmaklarına dâhil” yakınlarından olan ve bütün hayatı boyunca 

da Mustafa Kemal’i tavizsiz sahiplenen Atay var ya, işte onu kastediyorum.Ve malûm, bu eser 

“ulusalcı” putperestler tarafından “kitab-ı mukaddes” addedilir.”227 Diyerek yazısında tarihçilerin 

bilimsel metotda pek itibar etmedikleri anılar üzerinden gitmekte ve her fırsat bulduğunda yazılarında 

                                                           
224

 Yaşar Aksoy,”1922 İzmir Yangını,, KNK,Kış 2016/26, s.8 
225

 NTV,”İzmir’i Kim Yaktı?,  https://www.ntv.com.tr/turkiye/izmiri-kim-yakti,mK_SRUAq10m19z4qYKedog  
226
“Emre Aköz, “Bir Kemalist'in itirafları: İzmir'i niçin yakıyorduk?”,08.04.2010 Makalesinde İzmir yangını 

yorumları bilimsellikkten uzak yine taraflı bir uslupla yazılmıştır. ”… Ben olaya şöyle bakıyorum: Nureddin 
Paşa'nın adamlarının ellerinde gaz tenekeleriyle oradan oraya koşuşturduğunu biliyoruz ama... Farz edelim ki 
İzmir'i, Rumlar (veya Ermeniler) tutuşturmuş olsun... Şu kesin gerçek değişmez:İzmir yangınını söndürmedik! 
Kentin harap olmasına izin verdik... O İzmir ki 1922'de en ileri, en modern, en Batılılaşmış kentlerimizden 
biriydi. Hatta belki de birinciydi. Ancak yanmasına izin verildi. Peki yangını kim çıkardı? Şöyle söyleyeyim: 
Yüzde 90 biliyoruz ama oran yüzde 100 olmadığı için, arada kalan yüzde 10'luk cücükten hareket eden 
sansürcülerle uğraşmak zorunda kalıyoruz.İzmir yangınını kimin söndürmediğini ise yüzde 100 biliyoruz. 
Peki, bir soru daha: Bütün bunlar olurken "Büyük Kurtarıcı" neredeydi?Artık ona da ben değil, liberalizmden 
ulusalcılığa savrulan arkadaşlar cevap versin.” 
227

 Hadi Uluengin,”İzmir’i Neden yakıyorduk?”, Hürriyet,10.04.2010  

https://www.ntv.com.tr/turkiye/izmiri-kim-yakti,mK_SRUAq10m19z4qYKedog
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eleştirdiği ulusalcılara “ NEDEN? Atay yukarıda “bunda bir aşağılık duygusunun da tesiri var” 

ifadesini kullanıyor. “Hey “ulusalcılar” ne dersiniz, sakın cevap bu sonsuz doğru saptamada gizli 

olmasın?”228 sözleriyle yazısını bitirirken bilimsellikten uzak bir uslup kullanıyordu.  

Engin Ardıç’ta benzer uslupla yazıyordu. Hatta kendisinin yazdığı halde ciddiye alınmayıp 

Emre Aköz’ün yazmasıyla ses getirmesinden yakınıyordu229. Ertesi gün yine İzmir yangını konusunda 

bir makale kaleme alıyordu. Pasifik dizisinden İzmir’i Türkler yaktı bölümünün çıkarılması konusunda 

“CNBC-E kanalında yayınlanacak olan tartışmalı "Pasifik" dizisinden, İzmir yangınından sözeden 

bölümü çıkarmışlar.Yani, makaslamışlar.Böylece meseleye "Türk usulü" bir çözüm bulmuş oluyoruz: 

Seni rahatsız eden konuları yok say! Yok say ki, eloğlu karşına getirince şaşırasın... Durup 

düşüneceğin yerde kızıp köpüresin... Araştıracağın yerde küfür edesin...Bu arada İzmir'i "Ermeniler'in 

yaktığı" da kesinlik kazanmış, diziyi yayınlayacak olan kanal ve bir kısım basın öyle diyor. Şehirde 

koca bir Ermeni mahallesi var (bütün Basmane ve Kültürpark bölgesi), burada binlerce Ermeni 

yaşıyor ve bu mahalleyi "Türkler'in eline geçmesin" diye tutuşturuyorlar...Peki sonra kendileri nerede 

oturacaklar, nerede yatıp kalkacaklar, nerede çalışacaklar, ne yiyip ne içecekler? Nurettin Paşa'nın 

bölgeyi ablukaya aldırdığını, yangının Türk mahallesine sıçramasını önlemek için kordon 

kurdurduğunu yazmıştık...”230demektedir. 

Ayşe Hür’de konuyu benzer şekilde canlı tutan köşe yazarlarındandır. “Gavur İzmir’i Kimler 

yaktı” başlıklı yazısında aslında 6-7 Eylül olaylarını yazacağını ama yazıldığı için İzmir yangınını 

yazdığını söyleyecek o da İzmir’i  yakanları "İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve 

gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Ermeniler tehcir olduğunda, 

semtleri gene bu korkuyla yakmıştık…. Bazen suskunluklar, konuşmalar, belgeler kadar anlamlıdır. 

İzmir’i çok sevdiğini pek çok konuşmasından, tavrından bildiğimiz Mustafa Kemal’in İzmir yangını 

sırasındaki ve sonrasındaki kayıtsızlığının, suskunluğunun ardında iki ihtimal olabilir. Önce nispeten 

iyi ihtimal: Mustafa Kemal yangının ‘olağan şüphelisi’ olan Sakallı Nureddin Paşa ve adamlarının 

üzerine giderek Batılı ülkelerin gözünde kendi ülkesini yakan, imha eden bir hareket olarak 

damgalanmak istememiş olabilir. Kötü ihtimal ise Mustafa Kemal’in İzmir’in gayrimüslim 

                                                           
228

 Hadi Uluengin,”İzmir’i Neden yakıyorduk?”, Hürriyet,10.04.2010 
229

 Engin Ardıç,”yaklaşıyor Paşam”,Sabah,09.04.2010 “Ben çok yazdım, dinlemediler, benden "yeterince" 
nefret etmiyorlar herhalde. Emre Aköz de yazdı, belki bu sefer üstünde dururlar, çünkü ona daha çok kin 
kusuyorlar. 
Falih Rıfkı Atay'ın "Çankaya" isimli eserini okumak istiyorsanız, kitapçıya gitmeyeceksiniz. Çünkü orada 
bulacağınız "Çankaya", sansürlüdür! …Türkiye'de böyle oluyor bu işler... "En büyük Kemalist" Falih Rıfkı'nın 
kitabı Kemalizm adına sansür ediliyor...Ve de İzmir yangını konusunda Nurettin Paşa savunulmaya 
çalışılıyor... Atatürkçülük adına...Hangi Nurettin Paşa?Atatürk'ün Büyük Nutuk'ta yerden yere vurduğu, 
açıkça hakaret ettiği Nurettin Paşa!Nutuk'a "kutsal kitap" muamelesi yapan kaç ahmak oturmuş da Nutuk'u 
baştan sonra okumuştur acaba?Emre Aköz, "yangın sırasında Büyük Kurtarıcı neredeydi" diye sormuş. 
Yanıtını, "liberalizmden ulusalcılığa savrulan arkadaşlardan" bekliyor.” 
230

 Engin Ardıç,”Kanla İrfanla  Kurduk”,Sabah,10.04.2010 
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unsurlardan en radikal biçimde arındırılmasından pek de şikâyeti olmamasıdır. Asıl önemli olan, bu 

ihtimallerden hangisinin gerçeğe daha yakın olduğudur…” diyecektir231. 

Egede Sonsöz’de Gönül Soyoğul ise bu yazarlara yanıt olarak “Pasific  dizisinde “İzmir’i 

Türkler ‘in yaktığı” iddiasından sonra pek çok köşe yazarının konusu olduğunu Emre Aköz, Engin 

Ardıç, Hadi Uluengin gibi yazarların İzmir’i Nurettin Paşa yaktı diyerek “bahsi geçen bu üç yazarda 

“anti-kemalist ve Atatürk’ü kötülemek için hiçbir fırsatı kaçırmadıklarından; İzmir yangını ile ilgili 

fırsatı da “Atatürkçülere çakma bahanesiyle kullandılar.” İfadelerine yer vermektedir. Soyoğul 

yazısında bu işin gazetecilerin köşesinde yazdıkları bir konudan çok bilimsel olarak konuşulması 

duyarlılığı ile tarihçilerin bir araya gelerek bir sempozyum ile yangın le ilgili belgeleri kamuoyuyla 

paylaşmaya davet etmiş ve yazısını “tarihçilere duyurulur” cümlesiyle bitirmiştir232. Yaşar Aksoy’da 

“Bu dizide iddia edilen yanlış tarihi bakışın paralelinde Türkiye’de kalem oynatan Zülfü Livaneli, 

Hadi Uluengin, Etyen Mahçupyan, Engin Ardıç, Hasan Bülent Kahraman, Emre Aköz, Ergun 

Babahan ve Ayşe Hür, tarihçi olmadıkları halde, bu yargısız infazı hemen politik yazılarıyla 

onayladılar.”233 Demektedir. 

Araştırmacı yazar Yaşar Aksoy İzmir yangını ile ilgili çok titiz çalışmalar ortaya koydu. Onun 

Yılmaz Özdil ve Yücel Arı ile kamuoyunu bilgilendirmesi sonucu diziden sahneler çıkarıldı. Dizinin 

yapımcıları “Dizideki “İzmir’i Türkler yaktı” şeklindeki ifadenin tarihsel gerçeği yansıtmadığını, 

romanda olmayan bu diyalogun garip bir şekilde bilinmeyen kişilerce (!) diziye monte edildiğini fark 

ettiklerini kamuoyuna açıklayarak, dizideki o diyaloğu kaldırdıklarını belirttiler. Bu tarihin, 

dedikoduya galebesinden başka bir şey değildi. CNBC-E’yi kutladık. Bu konu tıpkı yangının 

başlatılması gibi her türlü provokasyona açık, bilgi kirliliği ile dopdolu bir düğümdü sanki. Bu yüzden 

titiz tarihçilik şarttı.” Diyerek Gönül Soyoğul gibi o da tarihçileri göreve çağırıyordu.234 

Bu tartışmaların sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müdürü 

Oktay Gökdemir Fransa arşivlerinde yaptığı çalışmaları yayınladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından 2012 yılında "İZMİR 1922... İzmir 

Yangını" belgeseli yapıldı. 235 Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  

Enstitüsü’nde de bu konu ile ilgili tez çalışmaları mevcuttur. Aynı Enstitü’nün düzenli olarak çıkarttığı 

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin farklı sayılarında İzmir Yangını üzerine  İngiliz, 

Amerikan, Fransız arşivlerinin belgelerini etüt eden makaleler yayınlandı. Ayrıca “Küllerinden Doğan 

Şehir İzmir” kitabının yazarı tarihçi Murat Köylü, Mevlüt Kaya’nın “1922 İzmir Yangını ve Yapı 

Bunalımı”, Turgay Bülent Göktürk’ün “Amerikan Basınında İZMİR YANGINI 1922” isimli kitaplar  

                                                           
231

 Ayşe Hür,”Gavur İzmir’i Kim yaktı?,Radikal,09.09.2012 
232 Gönül Soyoğul,” Selahattin Duman niçin İzmir’i  yakıp-yıkıp yeniden yapmalı diyor?”, Ege’de 
SonSöz,13.10.2010 
233

 Yaşar Aksoy,”1922 İzmir Yangını,,KNK,Kış 2016/26, s.7 
234 Yaşar Aksoy,”1922 İzmir Yangını,,KNK,Kış 2016/26, s.8 
235

 Belgeseli izlemek için internet adresi : https://www.youtube.com/watch?v=0nCLpwX9aLE  

https://www.youtube.com/watch?v=0nCLpwX9aLE
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konuyla ilgilenenler açısından tarihsel kaynaklardır. Yine Mehmet Coral’ın “Ateşin Gelini” ile“İzmir-

13 Eylül 1922”, Loren Edizel’in Türkçeye çevrilen “İzmir’in Hayaletleri” isimli romanı kentin yanan 

kesiminde çekilen acıları anlatan eserlerdir. Yukarıda belirtilen eserlerin yanısıra dönemle ilgili birinci 

elden kaynak olarak üç önemli raporu bulunmaktadır. 1- Greskoviç Raporu.2- Prestiss Raporu 3- 

Dumesnil Raporu. Bu raporlar ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilen yabancı arşivlere dayanarak 

hazırlanan  makalelerde ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Oktay Gökdemir  İzmir yangınına ilişkin Fransızca kaynaklar kullanılarak konuya açıklık 

getirilmeye çalıştığı makalesinde şunları yazmaktadır236. “13 Eylül 1922’de başlayan İzmir Büyük 

Yangını tarihin en spekülatif olaylarından birisidir. Büyük Yangın, sadece tarihi bir olay değil aynı 

zamanda Türkiye’ye karşı yürütülen bir politik kampanyadır. Yangından kimin ya da kimlerin sorumlu 

olduğu konusunda çeşitli iddialar olsa da Fransız arşiv belgeleri bize açıkça İzmir’de yaşayan 

Türklerin kendi şehirlerini yakmadıklarını gösteriyor. Konu üzerinde gerek Fransız konsolosluk 

raporları gerekse diğer birinci el kaynaklar, yangının sorumlularının Ermeniler olduğunu 

açıklamaktadır. İzmir Körfezi’ndeki Fransız savaş gemilerinin kumandanı Amiral Dumesnil’in 

raporları İzmir Yangını hakkındaki en önemli belgelerden biridir”  

Orhan Özcan İngiliz Basınında o dönemde çıkan haberleri değerlendirdiği makalesinde ise 

vurguladığı noktalar şunlardır: “Büyük İzmir Yangını ile ilgili İngiliz basınında çıkan haberlerin, tek 

kaynaklı, devlet çıkarlarının ön planda tutulduğu, taraflı, abartılı yayınlar olduğu görülmektedir. Bu 

da yayınların ne kadar objektiflikten uzak olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışmanın İngiliz 

basını temelinde cevap aradığı İzmir Yangının ne sebeple çıkarıldığı, kim tarafından çıkarıldığı ve 

Türkler şehri ele geçirdikten sonra mültecilere davranış tarzı ve mültecilerin diğer 

ülkelerden/Türklerden aldığı yardım konusunda tutarsızlığı ve taraflı haberler yaptığı hemen göze 

çarpmaktadır. Burada göz önünde tutulması gereken konu, haberin doğruluğu açısından haberin 

kaynağının güvenilirliğidir. İngiliz basının da yazılan haberlerin Atina/Londra kaynaklı olması, 

İngiltere/Yunanistan’ın Anadolu topraklarında devlet çıkarlarının örtüşmesi, Türklerle ilgili yapılan 

haberlerin ne derece önyargılı olduğu konusunda şüpheye yer bırakmamaktadır. Ayrıca bu tarafgir 

haberlerin hedeflediği en önemli husus, İzmir limanında bekleyen İngiliz, Fransız, İtalyan ve ABD 

savaş gemilerinin varlığına dayalı uluslararası bir müdahale beklentisi ve en azından İngiliz 

kamuoyunda oluşan Anadolu’da “neden İngiliz askeri varlığının olduğunu” sorgulayan muhalefeti 

susturmak ya da böyle insani (özelde Hıristiyan halka) bir drama, yine batı sübjektifliğiyle, dikkat 

çekmektir. Buna ilaveten İngiltere yönetiminin, savaşta endirekt almış olduğu mağlubiyetin masa 

başında galibiyete çevirmek için başvurduğu, İngilizlere has bir kıvrak zekâ örneği olarak, bir koz 

oluşturma savaşına dönüştürülmüştür. Özellikle resmen işgal ettiği stratejik öneme sahip İstanbul 

Boğazı ile ilgili tasarruflarını, İzmir yangını faciası ile uluslararası bir kamuoyu yaratarak elini 

                                                           
236 Oktay Gökdemir, “Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını”,ÇTTAD,C.6.S.15 
http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25238/266831 alıntılama tarihi.04.10.2018 

http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25238/266831
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güçlendirmek maksadıyla, kendi lehine bir çözüme ulaşmaya, basın yoluyla, çalışmış olması, stratejik 

bir analiz çerçevesinde değerlendirildiğinde, muhtemeldir.” Demektedir.237 

Turgay Bülent Göktürk Amerikan basınında İzmir yangınını incelediği makalesini şu cümlelerle 

bitirmektedir. “Büyük İzmir Yangını ile ilgili olarak dönemin Amerikan Basınında çıkan haberler, 

görüldüğü gibi tek kaynağa dayanmayan, muhtelif kaynaklar kullanılarak hazırlanmış haberlerdir. Bu 

da yayımlanan haberlerin objektifliği konusunda olumlu bir göstergedir. Bundan dolayı, yangının kim 

tarafından, ne maksatla çıkarıldığı, yangının söndürülmesi faaliyetleri, Türklerin şehriele geçirdikten 

sonra mültecilere davranış tarzı ve mültecilerin limandan tahliyesi sırasında diğer ülkelerin 

faaliyetleri ve yaklaşımları gibi konulardabirbiriyle çelişen haberler olduğu görülmektedir. Yangının 

ilk günlerinde,özellikle Türk Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nden olumsuz etkilenen Yunan ve İngilizler 

tarafından yayımlanan Atina ve Londra kaynaklı haberlerin önyargı içerdiği ve yangının Türkler 

tarafından çıkarıldığı iddialarına ağırlık verildiği,ancak ilerleyen zaman içerisinde  durum netleştikçe 

özellikle Fransız ve Amerikan kaynaklarınca bu iddiaların dayanaksız ve mantıksız olduğu haber ve 

yorumlarının arttığı gözlemlenmektedir. Burada gözden kaçırılmamasıgereken önemli nokta, haberin 

doğruluk derecesini tespit edebilmek için, haber kaynağının güvenilirliğini ortaya koymak 

gerekliliğidir. Nitekim burada kullanılan Türklerle ilgili önyargılı haberlerin kaynakları 

irdelendiğinde, bu kaynakların güvenilirliği konusunda şüphe yaratacak konular olduğu 

görülmektedir.”238 

 Zeki Arıkan’da  “1922 İzmir Yangınıyla İlgili Bir Rapor” başlıklı makalesinde  “Harik-i Hail 

Hakkında Tahkikat-ı Resmiye” başlığı altında Ahenk gazetesinin 22 Eylül 1922 tarihli sayısında 

yayınlanmış olan raporda  “İzmir’in Yunan İşgalinde bulunduğu son üç gün zarfında Ayavukla, 

Ayafotini, Darağaç ve Ermeni mahallelerinde birbirini izleyen geceli gündüzlü on beş yangın 

çıkmıştır.” demektedir239. 

Aşir Kayhan Kıycı “Büyük İzmir Yangını’nı Hatırlamak 13 Eylül 1922” başlıklı makalesinde 

Türk kamuoyunun konu üzerine değerlendirmelerine yer vermektedir240.  

Yabancı kaynaklarda Büyük Yangın olarak nitelendirilse de bu çok doğru bir tesbit değildir. 

İzmir adeta yangınlar ve depremler şehridir. Tarihinde defalarca şehri enkaza çeviren   yangınlar 

vardır.241 

                                                           
237

 Orhan Özcan, “İngiliz Basınında İzmir Yangını ve Mülteci SorunuEylül 1922”, ÇTTAD, XV/31, 
(2015/Güz),177-200, s.197 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/235860 alıntılama tarihi.04.11.2018 
238

 Turgay Bülent GÖKTÜRK,”Amerikan Basınında  İzmir Yangını Ve Yangın Sonrası Durum( Eylül-Aralık 
1922, ÇTTAD, XII/24, (2012/Bahar), s.s.123-147; 
http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/ai/uploaded_files/file/dergi%2024/07.pdf  alıntılama tarihi 04.11.2018 
239  Zeki Arıkan, “1922 İzmir Yangınıyla İlgili Rapor”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:68, Ekim 1990.s.132 
240

 http://timad.com.tr/Content/Makale/9-buyuk-izmir-yanginini-hatirlamak-13-eylul-1922.pdf  
241 İzmir’de tarih boyunca çıkan yangınların kronolojik sırası şöyledir 10 Temmuz 1688 Yangını,1737 
Yangını,1763 Yangını,3 Temmuz 1778 Yangını,1797 Yangını,1834 Yangını,1841 Yangını,6 Mart 1842 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/235860
http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/ai/uploaded_files/file/dergi%2024/07.pdf
http://timad.com.tr/Content/Makale/9-buyuk-izmir-yanginini-hatirlamak-13-eylul-1922.pdf
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İzmir Yangını konusunda Mustafa Kemal Atatürk, 15 Eylül 1922 tarihinde Fransız Amirali 

Dumesnil ile İzmir Göztepe’deki Uşakizade Köşkü’nde uzun bir görüşme yapmıştır.Amiral 

Dumesnil’in İzmir yangınıyla ilgili Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya sorduğu soru Yangın çıkaranların 

Türkler olduğuna dair şehirde söylentiler dolaşıyor. Birçok kişi Türklerin ateşe gaz döktüklerini 

gördüklerini birtakım detaylarıyla birlikte anlatıyorlar. Ben derhal kurmay heyetimin subayları 

tarafından araştırma yaptırdım. Yapılan bu araştırmada dolaşan söylentiler doğrulanmadı. Fakat 

söylentiler dolaşmaya devam etmektedir. Söylendiğine göre İngiliz Amirali Türklerin yangından 

sorumlu olduğuna inanıyor.” şeklindedir. “Mustafa Kemal Atatürk’ün cevabında :“İzmir’de daha 

bizim işgalimizden önce bir teşkilatın bulunduğunu ve bunun gayesinin yangını hazırlamak olduğunu 

biliyoruz.” ifadelerine yer vermiştir. Amiral Dumesnil’in bir başka sorusu ise: “Bana kalırsa Türkler 

İzmir’i isteyerek yakmış olmaları konusunda suçlanamaz. Bu çok manasız bir şey olur. Fakat 

Türklerin, davalarının yararı için bu yangın konusunda yerleşmekte olan bu efsaneyi derhal 

düzeltmemiz gerekir. Bu konudaki bilgileri besleyecek kanıtların bana verilmesi bu bakımdan önemli 

bir çözümdür. İkinci olarak çeşitli memleketlerin resmi delegelerinin yapılacak soruşturmada hazır 

bulunmalarını teklif etmek, inancıma göre daha uygun bir hareket olur.” Mustafa Kemal Atatürk’ün 

bu teklife yanıtı şöyledir: “Ben yabancı temsilciliklere buraya gelmeleri için tek başıma çağrı 

yapamam. Bunun için Ankara Hükümeti’nin izni gerekir.” Amiral Dumesnil’in diğer bir sorusu ise: 

“Fakat şimdi delil olarak elinizde ne varsa bana verebilirsiniz değil mi?” olmuştur. Gazi Mustafa 

Kemal Paşa’nın Amiral Dumesnil’e yanıtı şöyleydi: “Yangın çıkarmak üzere bir teşkilatın kurulmuş 

olduğunu biliyorduk. Hatta Ermeni kadınlarının üstünde ateş tutuşturmak için malzeme ele geçirdik. 

Birçok kundakçıyı tutukladık. Gelişimizden önce kiliselerde yangın çıkarmayı kutsal bir görev gibi 

gösteren nutuklar atılmıştır.” Amiral Dumesnil’in son sorusu ise şöyledir:“Sizin bu anlatımınızı resmi 

bir görüş olarak kabul edebilir ve o şekilde gereken yerlere iletebilir miyiz?” Mustafa Kemal Atatürk 

bu soruyu: “Evet, bu yangın hoş olmayan bir olaydır” diye yanıtlamıştır242 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Amiral Dumesil ile Hamit Bey’e 17 Eylül 1922 tarihinde gönderdiği 

telgraf şöyledir: 

“İzmir yangını hakkında açıklama aşağıdadır. Ordumuz İzmir’i her türlü kazadan korumak için 

şehre girmeden evvel önlemler alınmıştır. Ancak Yunanlılar ve Ermeniler daha evvel kurdukları 

teşkilatlarıyla İzmir’i tamamen yakmayı planlamışlardı. Kiliselerle Hrisostomos’un vermiş olduğu 

nutuk (Müslümanlar tarafından işitilmiştir), İzmir’i yakmak isteyenlerce dini bir vazife olarak 

algılanmıştır. Yangın bu teşkilat tarafından çıkarılmıştır. Bunu kanıtlayan birçok şahit ve belgeler 

vardır. Askerlerimiz yangını söndürmek için bütün güçleriyle çalışmışlardır. Yangını askerlerimize 

                                                                                                                                                                                     
Yangını,1845 Yangını,1852 Yangını,1861 Yangını,1882 Yangını,13 Eylül 1922 Yangını.  Sinan Demirtürk-
Mevlüt Kaya,“1922 Yangını Sonrasında İzmir’de Bunalımlar After a Fire in İzmir Crisis in 1922,21.Yüzyılda 
Eğitim ve Toplum,C.1.S.2, ss. 122-128 s.124 
 
242

 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt.5, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s. 284–286. 
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mal eden ve iftira edenler, İzmir’de durumu yerinde görebilirler. Yalnız böyle bir iş için resmi 

soruşturma söz konusu olamaz. Şu anda burada bulunan her milletten gazeteciler zaten bu vazifeyi 

yapmaktadırlar. Hıristiyan ahali hakkında gereği yapılmakta ve göçmenler yerlerine 

gönderilmektedir.”243 

SONUÇ 

Tarih geçmişte yaşanmış kişiler ve olayları neden ve sonuçlarıyla belgelere dayanarak konu 

eder. Bu konulardan biri de Bağımsızlık Savaşı sonrasında yaşanan İzmir Yangını meselesidir. 

Yukarıda değinildiği üzere konuyla ilgili zaman zaman farklı yaklaşımlar görülmekle birlikte 

vurgulandığı üzere her kim ele alırsa alsın, tarih bilimini bilim yapan kriterler göz ardı edilerek tarihin 

hiçbir konusu etüt edilemez. Bu şekilde ortaya konulan her ne olursa olsun (kitap, makale, film vs) 

bilimsel açıdan herhangi bir değer taşımaz. Dolayısıyla geçmişten günümüze İzmir Yangını veya farklı 

bir tarih konusu ele alındığında kullanılan malzeme(tarih metodolojisinde birinci elden, ikinci elden 

şeklinde sıralanır.) çalışılan konunun bilimsel açıdan değerini belirler. Suçlayıcı yaklaşım yerine 

objektif ve nesnel yaklaşım bilimsellik ve  etik açısından önemlidir.   İzmir Yangını konusunda da 

bundan sonra yapılacak çalışmalarda gerçeği ortaya koymak adına gerekli bilimsel hassasiyetlerin 

gösterilmesini temenni ederiz. 
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TARIM ARAZİLERİNİ NEDEN KORUMALIYIZ? 

Neriman Yörür1 Ayşegül Altınörs Çırak1 

1 Dr. Öğr. Üyesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

ÖZET 

Tarım arazileri; toprak, topoğrafya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal ve su 

ürünleri üretimi için uygun olan ve halihazırda bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak imar, ıslah 

ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülebilen arazileri 

içermektedir. Türkiye’de tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair birçok kanun ve 

yönetmelik düzenlenmiştir. Tarihsel süreç içerisinde bu kanun ve yönetmeliklerin içerikleri ve 

amaçları değişmiş olmakla birlikte tarım arazileri milyon hektarlara varan büyüklükte hızla azalmaya 

devam etmiştir. Oysa 40-50 santimetrelik toprak tabakasının oluşması için en az 20-25 bin yıllık bir 

sürenin geçmesi gerektiği konunun uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Hollanda, İsrail gibi 

birçok ülkenin tarım arazileri Türkiye’dekinden çok daha az olduğu halde, dünya piyasalarında 

tarımsal ihracat oranlarında ilk sıralarda yer almaktadırlar. Oysa Türkiye’de tarım arazilerinin 

korunması ve işletilmesine yönelik politikalar yetersiz kalmakta, ekonomik kalkınmada önemli bir rol 

oynayabilecek yeterli üretim yapılmamaktadır. Birçok tarım ürünü ithal edilmekte, kırsal alanlarda 

kentleşme süreçleriyle birlikte göçler yaşanmakta, tarım arazileri amaç dışında kullanılmakta, tarımla 

uğraşan köylü ve çiftçi sayısı azalmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizler, gıda krizleri, iklim 

krizi, ülkeler arasındaki soğuk savaşlar ve olası birçok krize karşı, özellikle stratejik tarımsal ürünlerin 

ülke sınırları içerisinde üretilmesi, dolayısıyla verimli tarım arazilerinin her türlü baskıya karşı 

korunması gereği ortaya çıkmaktadır. Dünyada tarım özellikle son yıllarda gıda güvenliği ve 

ekonomik kalkınma için daha da hassas bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu bildiri dünyada ve Türkiye’de kentleşme, tarım politikaları, gıda egemenliği, gıda 

emperyalizmi, gıda güvencesi, dünyada ve Türkiye’de artan nüfus büyüklüğü, açlık krizi, gıda krizi, 

gıda fiyatlarının artışı, iklim krizi, gelecekteki olası tehlikeler vb. konular çerçevesinde tarım 

arazilerinin neden korunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirmeyi ve bu amaçla duyarlılığı, 

bilinci ve yapılabilecek olanları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de tarım 

arazilerinin korunması ile ilgili olarak oluşturulan yasal düzenlemeler, politikalar, tarım arazilerinin 

büyüklüklerinin tarihsel süreç içerisinde değişimi, TÜİK ve diğer dünya ülkelerinin istatistik 

birimlerinden faydalanarak irdelenecektir. 

 

ABSTRACT 

Agricultural land; soil, topography and other ecological features suitable for the production of 

vegetable, animal and aquatic products and which are currently being used for this purpose or which 
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can be economically converted into suitable for the production of vegetable, animal and aquatic 

products by reconstruction, rehabilitation and rehabilitation. The protection of agricultural land in 

Turkey and arranged many laws and regulations on the use. Historically, the content and aims of these 

laws and regulations have changed and agricultural land has continued to decline rapidly to the size of 

millions of hectares. However, it is stated by the experts that at least 20-25 thousand years should pass 

for the formation of soil layer of 40-50 centimeters. Netherlands, Israel and many countries such as 

Turkey's farmland is much less than that, then, they get first place in the world market in agricultural 

export ratio. Whereas the protection of agricultural land in Turkey and inadequate policies for the 

operation, is no sufficient production can play an important role in economic development. Many 

agricultural products are imported, migrations are taking place along with urbanization processes in 

rural areas, agricultural land is used outside of purpose, and the number of farmers and farmers dealing 

with agriculture is decreasing. The emergence of economic crises in the world, food crises, climate 

crises, cold wars between countries and many possible crises, especially strategic agricultural products 

within the borders of the country, thus necessitating the protection of productive agricultural land 

against all kinds of oppression. Agriculture in the world has emerged in recent years as an even more 

sensitive sector for food safety and economic development. 

This paper world and urbanization in Turkey, agricultural policies, food sovereignty, food 

imperialism, food security in the world and increasing population size in Turkey, hunger crisis, food 

crisis, the increase in food prices, climate crisis, a possible future danger and so on. aims to discuss 

once again the reasons why agricultural land needs to be protected in the framework of the issues and 

to discuss the sensitivity, consciousness and possibilities for this purpose. In this context, the legal 

regulations regarding the protection of farmland created in Turkey, policies, changes in the historical 

process of the size of agricultural land will be discussed benefiting from TUIK statistics unit and other 

countries of the world. 

 

GİRİŞ 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında tarım arazileri; toprak, 

topoğrafya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun olan ve 

halihazırda bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal 

ve su ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülebilen arazileri içermektedir. Türkiye’de tarım 

arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair birçok kanun ve yönetmelikte düzenlemeler yapılmıştır 

ve fakat bu kanun ve yönetmelikler çoğu zaman tarım arazilerini korumak bir yana, tarım dışı 

amaçlarla kullanımını kolaylaştırıcı birçok madde içermiştir. Tarihsel süreç içerisinde bu kanun ve 

yönetmeliklerin içerikleri ve amaçları değişmiş olmakla birlikte tarım arazileri milyon hektarlara  varan 

büyüklükte hızla azalmaya devam etmiştir. Oysa 40-50 santimetrelik toprak tabakasının oluşması için 
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en az 20-25 bin yıllık bir sürenin geçmesi gerektiği konunun uzmanları tarafından ifade edilmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre bir parmak (2,5 cm) kalınlığındaki bir toprak tabakasının oluşması için 300 

ile 1000 yılın geçmesi gerekmektedir (Yüksel, 2005). 

Hollanda, İsrail gibi birçok ülkenin tarım arazileri Türkiye’dekinden çok daha az olduğu halde, 

dünya piyasalarında tarımsal ihracat oranlarında ilk sıralarda yer almaktadırlar. Avrupa Birliği “Ortak 

Tarım Politikası” temelinde oluşturulmuş, birliğe üye olan ülkeler çiftçileri destekleyerek tarımsal 

üretimin ve tarım arazilerinin korunmasını sağlamışlardır. Oysa Türkiye’de tarım arazilerinin 

korunması ve işletilmesine yönelik politikalar yetersiz kalmakta, ekonomik kalkınmada önemli bir rol 

oynayabilecek yeterli üretim yapılmamaktadır. Gün geçtikçe ithal edilen tarım ürünleri sayısı 

artmakta, kırsal alanlarda kentleşme süreçleriyle birlikte göçler yaşanmakta, tarım arazileri amaç 

dışında kullanılmakta, tarımla uğraşan köylü ve çiftçi sayısı azalmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik 

krizler, gıda krizleri, iklim krizi, ülkeler arasındaki soğuk savaşlar ve olası birçok krize karşı, özellikle 

stratejik tarımsal ürünlerin ülke sınırları içerisinde üretilmesi, dolayısıyla verimli tarım arazilerinin her 

türlü baskıya karşı korunması gereği ortaya çıkmaktadır. Dünyada tarım özellikle son yıllarda gıda 

güvenliği ve ekonomik kalkınma için daha da hassas bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışma, dünyada ve Türkiye’de kentleşme, tarım politikaları, gıda egemenliği, gıda 

emperyalizmi, gıda güvencesi, dünyada ve Türkiye’de artan nüfus büyüklüğü, açlık krizi, gıda krizi, 

gıda fiyatlarının artışı, iklim krizi, gelecekteki olası tehlikeler vb. konular çerçevesinde tarım 

arazilerinin neden korunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirmeyi ve bu amaçla duyarlılığı, 

bilinci ve yapılabilecek olanları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de tarım 

arazilerinin korunması ile ilgili olarak oluşturulan yasal düzenlemeler, politikalar, tarım arazilerinin 

büyüklüklerinin tarihsel süreç içerisinde değişimi, TÜİK ve OECD verilerinden faydalanılarak 

irdelenecektir. 

1. TÜRKİYE’DE TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN 

YASAL DÜZENLEMELER 

Türkiye'de tarım topraklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler 1982 Anayasasının 

kabulünden sonra başlamıştır. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımını engellemek için birçok yasa, 

yönetmelik, tebliğ, tüzük ve talimatlarda hükümler belirtilmiştir (Tablo 1, Tablo 2). Ancak bütün bu 

yasal düzenlemeler aynı zamanda tarım arazilerinin amaç dışı kullanım gerekçelerini de düzenler 

niteliktedir.  

Türkiye'de tarım topraklarının korunmasına ilişkin yasal ilk düzenleme 5403 sayılı yasadır. 

Yasa, tarım topraklarının korunması ve geliştirilmesini çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma amacı 

içinde ele almış, ancak çok geniş bir amaç dışı kullanım izinlerine de olanak tanımıştır. Yasa gereğince 

mutlak, özel ürün, dikili ve sulu tarım alanları tarımsal üretim amacı dışında başka amaçlarla 

kullanılamamaktadır. Ancak tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması ön koşulu ile gereksinim 
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duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım toprağı valilik izni ile kullanılabilecektir (Gün, 2014). 

Ayrıca mutlak, özel ürün, dikili ve sulu tarım alanlarında amaç dışı kullanım gerekçeleri yasada 

düzenlenmiştir. Savunmaya yönelik stratejik gereksinimler, doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici 

yerleşim yeri gereksinimi, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, ilgili bakanlık tarafından 

kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve 

yatırımlar, kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar, 

yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları, jeotermal kaynaklı teknolojik 

sera yatırımları gibi gerekçelerle tarım topraklarının amaç dışı kullanılmasına olanak sağlanmıştır 

(Gün, 2014). 

Tablo 1. Tarım Arazilerinin Korunması İle ilgili Anayasa ve Kanunlar 

Sıra 
No 

Anayasa ve Kanunlar Resmi Gazete Tarih ve 
No 

1 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu 14.04.1930-1471 

2 1982 Anayasası 09.11.1982-17863 

3 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu 

01.12.1984-18592 

4 2872 Sayılı Çevre Kanunu 11.08.1983-18132 

5 6203 Sayılı Kamulaştırma Kanunu –(Acele 
Kamulaştırma Maddesi) 

08.11.1983-18215 

6 3194 Sayılı İmar Kanunu 09.05.1985-18749 

7 3202 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 

22.05.1985-18761 

8 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23.07.2004-25531 

9 5286 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (3202 sayılı "Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun"un 
adının "Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun" 
olarak değiştirilmesi) 

28.01.2005-25710 

10 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 19.07.2005 - 25880 

11 5488 Sayılı Tarım Kanunu 25.04.2006 – 26149 

12 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

09.02.2007 -26429 

13 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 26.03.2008 - 5751 

14 5751 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
İle Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 

02.04.2008 - 26835 

15 6171 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun 

12.03.2011-27872 

16 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

15.05.2014 - 29001 

Kaynak: T.C. Resmi Gazete, 2018’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Tablo 2. Tarım Arazilerinin Korunması İle ilgili Yönetmelik, Tebliğ, Tüzük ve Talimatlar 

Sıra 
No 

Yönetmelik, Tebliğ, Tüzük ve Talimatlar Resmi Gazete Tarih 
ve No 

1 Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına 

Dair Yönetmelik 

11.03.1989 -20105 

2 Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına 

Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklikler 

İçeren Yönetmelik 

23.02.1990 – 20442 

3 Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına 

Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklikler 

İçeren Yönetmelik 

02.10.1991 – 21009 

4 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

29.06.1995-18796 

5 Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına 

Dair Yönetmelik 

26.08.1998 -23445 

6 Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 

Yönetmelik 

10.08.2001 - 24489 

7 Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 

Yönetmelik 

13.06.2003 - 25137 

8 Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 

Yönetmelik 

25.03.2005 - 25766 

9 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 21.06.2005-253852 

10 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını 

Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu 

Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik 

15.11.2005 - 25994 

11 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği 

15.12.2005 - 26024 

12 Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

29/12/2007 - 26741 

13 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği  



1099 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

14 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını 

Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

17.01.2009 - 27113 

15 Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Arazi 

Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük 

24.07.2009 - 27298 

16 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya 

Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 

23.01.2010-27471 

17 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

Uygulama Talimatı 

29.05.2014 

18 Maden Yönetmeliği 21.09.2017-30187 

19 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve  

Planlanmasına Dair Yönetmelik 

09.12.2017-30265 

20 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve 

Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

24.01.2018-30311 

21 Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve 

Planlanmasına Dair 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu ve Tarım Arazilerinin Korunması, 

Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik 

Uygulama Talimatı 

26.04.2018 

Kaynak: T.C. Resmi Gazete, 2018’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TARIM ARAZİLERİNİN VARLIĞI VE DEĞİŞİMİ 

Dünyanın yüzeyi % 29,1’i arazi, % 70,9’u ise sularla kaplıdır. FAO verilerine göre dünya 

arazi varlığının % 33’ü tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 48,85 milyon km2 olan tarım 

alanlarına ait bu % 33’lük oranın % 1’e yakını uzun ömürlü bitki alanı, % 9,27’si işlenen alan ve % 

22,53’ü ise daimi çayır-mera alanıdır (Rehber, 2015). 

OECD (2018) verilerinden yararlanılarak oluşturulan Türkiye'de ve Diğer Ülkelerde Toplam 

Tarım Arazilerinin Yıllar İtibariyle Değişimi (Tablo 3) incelendiğinde; Türkiye’de, Avrupa Birliği 

ülkelerinde, İngiltere’de ve ABD’de tarım arazilerinin 1985 yılından 2016 yılına kadar sürekli azalmış 

olduğu görülmektedir. Tarım arazilerinin azalması ve amaç dışı kullanılması sadece Türkiye için değil, 

bütün dünya için bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. 
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Tablo 3. Türkiye'de ve Diğer Ülkelerde Toplam Tarım Arazilerinin Yıllar İtibariyle Değişimi 

(1985-2016) (Bin Hektar) 

Yıl Türkiye 

Avrupa Birliği 

Toplamı İngiltere A.B.D 

1985 41677 Veri Yok Veri Yok 431399 

1986 41630 Veri Yok Veri Yok 431399 

1987 42074 Veri Yok Veri Yok 426948 

1988 41910 Veri Yok Veri Yok 426948 

1989 42044 Veri Yok Veri Yok 426948 

1990 42003 Veri Yok 16998.5 426948 

1991 40031 Veri Yok 16928.3 426948 

1992 39952 Veri Yok 16851.7 425429 

1993 39912 Veri Yok 16355.5 422948 

1994 40048 Veri Yok 16177 421139 

1995 39211 Veri Yok 16126 420139 

1996 39363 Veri Yok 16193.6 416306 

1997 39241 Veri Yok 16207.2 418932 

1998 39346 Veri Yok 16120 414588 

1999 39179 Veri Yok 17531.1 414292 

2000 38756 191193.11 17531.1 415208 

2001 40.966.687 190747.31 17755.2 413293 

2002 41.195.687 188532.26 17701.1 416067 

2003 40.644.687 187230.26 17644 413152 

2004 41.209.687 187114.24 17606.1 414674 

2005 41.222.687 Veri Yok 17613.8 412878 

2006 40.492.687 186593.96 17896.8 411030 
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2007 39.504.687 184237.05 17737.1 413537 

2008 39.121.687 182823.54 17703.4 415311 

2009 38.910.687 Veri Yok 17325 412415 

2010 39.011.687 179553.44 17234 408426.2 

2011 38.230.687 179309.66 17172 406927.7 

2012 38.398.687 178659.19 17282 423.893.239 

2013 38.421.687 178198.31 17259 422.480.963 

2014 38.559.687 178126.54 17240 424.330.151 

2015 38.550.687 178801.82 17147 422.568.321 

2016 38.378.687 Veri Yok 17360 422.826.242 

Kaynak: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2018) 

Türkiye’de tarım arazileri yaygın olarak sanayi alanları, konut alanları, maden alanları, turizm 

alanları, altyapı ve enerji yatırımları amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Buna yönelik istatistikler 

TÜİK, mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmıştır. 

TÜİK (2018) verilerinden yararlanılarak oluşturulan Türkiye'de Tarım Arazilerinin Kullanış 

Biçimlerine Göre Yıllar İtibariyle Değişimi (Tablo 4) incelendiğinde; toplam tarım alanlarının 2001-

2017 yılları arasında giderek azaldığı, bununla birlikte ekili alanların da azaldığı görülmektedir. 
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Tablo 4. Türkiye'de Tarım Arazilerinin Kullanış Biçimlerine Göre Yıllar İtibariyle 

Değişimi (2001-2017) (Bin Hektar) 

Yıllar 

Toplam 

tarım 

alanı 

Total 

utilized 

agricultural 

land 

Tahıllar ve diğer 

bitkisel ürünlerin alanı 

Area of cereals and 

other crop products 
Sebze 

bahçeleri 

alanı 

Area of 

vegetable 

gardens 

Süs 

bitkileri 

alanı 

Area of 

ornamental 

plants 

Meyveler, 

içecek ve 

baharat 

bitkileri 

alanı 

Area of 

fruits, 

beverage 

and spice 

crops 

Çayır ve  

mera 

arazisi 

Land 

under 

permanent 

meadows 

and 

pastures 

Ekilen 

alan 

Sown area 

Nadas 

Fallow land 

        

 

    

2001 40 967 17 917 4 914 909 - 2 610 14 617 

2002 41 196 17 935 5 040 930 - 2 674 14 617 

2003 40 644 17 408 4 991 911 - 2 717 14 617 

2004 41 210 17 962 4 956 895 - 2 780 14 617 

2005 41 223 18 005 4 876 894 - 2 831 14 617 

2006 40 493 17 440 4 691 850 - 2 895 14 617 

2007 39 504 16 945 4 219 815 - 2 909 14 617 

2008 39 122 16 460 4 259 836 - 2 950 14 617 

2009 38 912 16 217 4 323 811 - 2 943 14 617 

2010 39 011 16 333 4 249 802 - 3 011 14 617 

2011 38 231 15 692 4 017 810 4 3 091 14 617 

2012 38 399 15 463 4 286 827 5 3 201 14 617 

2013 38 423 15 613 4 148 808 5 3 232 14 617 

2014 38 558 15 782 4 108 804 5 3 243 14 617 

2015 38 551 15 723 4 114 808 5 3 284 14 617 

2016 38 328 15 575 3 998 804 5 3 329 14 617 

2017 38 002 15 536 3 697 798 5 3 348 14 617 

Kaynak: TÜİK, 2018 
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Türkiye’de, 1989-2015 döneminde, toplam 2.553.316 ha tarım arazisinin tarım dışı kullanımına 

izin verilmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018).  

2006-2015 döneminde tarım dışı kullanımına izin verilen 629.285 hektar arazinin sınıf 

dağılımına bakıldığında; %65,4’ü kuru marjinal tarım arazisi, %22,9’u mutlak tarım arazisidir (T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018). 2015 yılında toplam 24.421 adet tarım dışı amaçla kullanım izni 

başvurusu olmuş, 96.255 ha alanın tarım dışı amaçla kullanım izni verilmiştir (T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2018). 

 

Grafik 1. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Tarım 

Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı (2001-2015) 

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 

 

Grafik 2. 2006-2015 Tarihleri Arasında Amaç Dışı Kullanım İzni Verilen Arazilerin Sınıflarına 

Göre Dağılımı 

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018, 

Türkiye’de kişi başına düşen tarım alanı miktarı azalmıştır. 1990-2016 döneminde, Türkiye 

nüfusunda yaklaşık % 41,33 artış olmuş, aynı dönem içerisinde kişi başına düşen tarım alanlarındaki 

daralma % 36,8 olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılında 0,76 ha olan kişi başına toplam tarım alanı 

miktarı, 2016 yılında 0,48 ha alana kadar gerilemiştir. 2016 yılı itibariyle, toplam ekilebilir alan 

(23.711 bin ha) dikkate alındığında ise kişi başına 0,3 ha alan düşmektedir. 2014 yılı verilerine göre, 

dünyadaki kişi başına düşen işlenen tarım alanı ise 0,2 ha, Avrupa Birliğinde ise 0,21 ha olmuştur 

(Worldbank, 2018, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018).  
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Grafik 3. Yıllar İtibariyle Toplam Tarım Alanı ve Kişi Başına Tarım Alanı 

Kaynak: TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018  

3. TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMA GEREKLİLİKLERİ VE DEĞERLENDİRME 

Tarım topraklarının amaç dışı kullanım kriterleri genişletilerek her yıl önemli miktarda verimli 

tarım toprakları geri kazanılamayacak şekilde yok olmaya devam etmektedir. Tarım toprakları, amaç 

dışı kullanıma yönelik diğer sektörel talepler, kırsal alandaki yüksek nüfus artışının baskısı, tarımsal 

üretim nedeniyle toprakların yanlış kullanımı, koruyucu yasal ve kurumsal yapı gibi nedenlerle 

korunamamaktadır (Gün vd, 2012). 

Türkiye, Akdeniz Havzasında bulunmakta ve iklim değişikliğinden olumsuz olarak etkilenecek 

ülkelerden birisi olarak yer almaktadır. Tarım, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerden 

birisidir. Türkiye’de iklim değişikliğinin tarıma etkisi konusunda yapılan çalışmalar, verimde azalma 

ile kuraklık, sel gibi aşırı olayların artması sonucu ürün kayıplarında artışa işaret etmektedir (Özdemir, 

Demirel Yazıcı ve Tahmiscioğlu, 2015). 

Dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan tarım alanlarının yok olması durumu ekonomik açıdan 

olumsuz etkiler doğurmaktadır. Ekili alan kaybı, ülkenin kendini besleme kapasitesini tüketerek, 

ülkeyi küresel piyasalara yönlendirmektedir (Akseki, 2011) Özellikle Asya kıtasında sınırlı genişleme 

alanı bulunan ülkelerde, temel besinlerin karşılanması için deniz-aşırı ihracatçılara muhtaç hale 

gelinmektedir. Asya kıtasının sanayileşmiş ekonomileri olan Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da son 

yıllarda kişi başına düşen tahıl ekili alanlardaki düşüşe bağlı olarak, tahıl tüketimlerinin ithalata 

dayanan kısmı % 70’in üzerine çıkmıştır (Akseki, 2011). 35 yıl içinde dünyanın yaklaşık yarısının, 

temel besin maddelerinin en az % 20’sini sağlamak için yabancı kaynaklara bağımlı olacağı tahmin 

edilmektedir (Gardner, 1997’den aktaran Akseki, 2011). 

Dünya nüfusu 2000 yılında 6 Milyar, 2011 yılında 7 Milyar iken, 2050 yılında 9 Milyar olması 

beklenmektedir. Ayrıca eğilimler aynı şekilde devam ettiği takdirde dünyada kişi başına ekilebilir alan 

1960 yılında 4,5 dekar, 1998 yılında 2,5 dekar iken 2050 yılında 1,5 dekar olacağı tahmin edilmektedir 

(Öztürkmen, 2015). 
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2050 yılı itibariyle dokuz milyar olacağı tahmin edilen dünyadaki nüfusu beslemek için gıda 

üretiminin yüzde 70 oranında arttırılması gerekmektedir. Arazi azlığı nedeniyle çiftçiler, tarlalarını 

genişletmek yerine halihazırda ekili olan arazilerinden daha fazla verim elde etmek zorunda 

kalacaklardır (Akın, 2010). 

Oysa tarım arazileri; 

1) Üretilemeyen bir kaynaktır. 

2) Amaç dışı kullanımı sonrasında tekrar kazanılması mümkün olmayan çok kısıtlı doğal 

varlıklardır. 

3) Bugünün ve gelecekteki gıda gereksiniminin en temel güvencesidir. 

4) Sadece insanlar için değil, o topraklarda yaşayan hayvanlar ve bitkiler için de yaşam 

kaynağını oluşturmaktadır. 

5) Tarıma dayalı sanayinin hammadde kaynağını oluşturmaktadır. 

6) Belli bir kesime istihdam olanağı sağlamaktadır. 

7) Dışa bağımlılığın önlenmesi için önemli bir sektördür. 

8) Ülke ekonomisinde stratejik bir öneme sahiptir. 

Kentleşme, sanayileşme, altyapı yatırımı vb. her türlü girişimin tarımdan üstün görüldüğü bu 

dönemde, doğal olarak yasal düzenlemelerde hep tarım arazileri aleyhine olmuş, mevzuatta tanımlanan 

istisnai durumlar ise tarım toprağı aleyhine olmuştur. Tarımsal üretim iklimsel değişimlerden 

doğrudan etkilenmektedir. Gelecekte iklim değişikliğinden ve çölleşme riskinden kayıplar ve 

tahribatlarla daha fazla etkilenecek olan tarım alanlarının bununla birlikte tarım dışı kullanılarak da 

yok edilmesi gıda krizini arttıracak niteliktedir. 

Türkiye’de ülke düzeyinde bir an önce toprak kullanım politikası ve arazi kullanım planlaması 

yapılmalıdır.  

Tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına yönelik olarak bazı önerileri ise şu şekilde sıralamak 

mümkündür:  

1) Toplam tarım alanı ve işlenen tarım alanı arasındaki farkın giderilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

2) Tarım politikalarının ve yasal düzenlemelerin verimli tarım arazilerini koruyacak şekilde yeniden 

düzenlenmesi ve tarım dışı amaçla kullanımlar için yapılan başvuruların titizlikle değerlendirilmesi 

gereklidir.  

3) Tarım dışı kullanımlar/ihtiyaçlar için tarıma daha az elverişli ya da elverişsiz topraklar 

kullanılmalıdır. 
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4) 5403 sayılı kanun, kamu yararı gerekçesiyle tarım alanlarını yapılaşmaya açan bir esneklik 

sağlamaktadır. Bu anlamda tarım alanlarının korunmasının önündeki en büyük engeldir. Kanun 

kapsamında sağlanan esneklik, yerel yönetimleri, yapılaşma baskı ile tarım alanları arasında 

bırakmakta ve seçim yolu ile yönetime gelen yerel yönetimlerin gelecek endişeleri, bu arada kalma 

durumlarından yapılaşma baskısından yana bir tavırla çıkmalarına neden olmaktadır. Kısaca, tarım 

toprakları yapılaşmaya açılmaya müsait alanlar olarak kesinlikle görülmemeli, “kamu yararı” 

gerekçesine konu edilmemeli, amacı kendinde, doğal nitelikli alanlar olduğu unutulmamalıdır (Yörür 

vd., 2018). 

5) “Tarımsal sit” kavramı bir an önce çıkarılacak yasal düzenlemelerin içerisinde yer almalı ve her ne 

sebeple olursa olsun tarım dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek araziler belirlenmelidir.  

6) Türkiye’de kentsel topraklar üzerindeki rant tarım arazileri üzerindeki ranta göre çok yüksektir. 

Tarımsal fiyat, destekleme politikaları ile tarımsal üretim üreticinin tarımdan vazgeçmeyeceği şekilde 

desteklenmeli ve böylece tarım arazileri üzerindeki yapılaşma baskısı azaltılmalıdır. 
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YANAN SEFERİHİSAR HALKEVİNİN İNŞA SÜRECİ 

Nilgün Nurhan Kara 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tarih Bölümü, İzmir 

Halkevleri, Cumhuriyetin hedeflediği modern Türkiye’nin inşa projesinin en önemli 

kurumlarındandır. Osmanlı Devleti’nin yıkılarak yerine yeni Türk Devletinin kurulduğu ilk yıllarda 

yapılan pek çok düzenleme mevcuttur. Kanunların ve yeni bakışın halk tarafından benimsenmesi ve 

uygulanmasında ise, 1932 yılında açılan halkevlerinin kapatıldıkları 1951 yılına kadar çalışmaları 

önemli rol oynamıştır. Halkevlerinin kültürel alanda yaptıkları faaliyetler ile yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinde, modern bireyin sahip olmasını düşündüğü özelliklere katkı sunulması 

hedeflemişti. Halkevleri Anadolu’da şehirlerde ve ardından kasabalarda açılan şubeleri ile faaliyet 

göstermiştir. Ege bölgesinde ilk açılan halkevi 19 Şubat 1932 tarihinde İzmir Halkevidir. Bir süre 

sonra bunu İzmir’in ilçelerinde açılan Halkevleri izleyecektir. Seferihisar Halkevi de bunlardan biridir. 

II. Dünya Savaşının en yoğun günlerinde halk yokluklar içerisinde iken kültürel faaliyetlerin 

yürütüldüğü halkevlerine dair çalışmaların devam ettiği görülmektedir. II. Dünya Savaşının 

olumsuzluklarına rağmen 1940 senesinin bahar ayında bir kaza sonucu yanan Seferihisar Halkevi 

binasının yeniden inşası üzerine yazışma ve faaliyetlerin devam ettiği belgelerde görülmektedir. 

Dünya savaşının sürdüğü bu günlerde özellikle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya gelinmesine 

rağmen mevcut yazışmalarda görüldüğü üzere halkevinin yeniden inşa edilebilmesi için çaba 

gösterilmiştir. Bu çalışmada Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde mevcut bulunan belgelere dayanarak, 

İzmir’in önemli ilçelerinden biri olan ve halk evine gösterdiği ilgiye dikkat çekilen Seferihisar’da 

1940’lı yıllarda halkevi inşaatı süreci etüt edilecektir. 

Anahtar Kelime: C.H.P., Halkevi, Seferihisar, İzmir, II. Dünya Savaşı. 

THE RECONSTRUCTION PROCESS OF THE SEFERIHISAR COMMUNTIY 

CENTER DAMAGED BY FIRE 

Community Centres (Halk Evleri) were among the most important institutions in the process of 

building the Modern Turkey as targeted by the Turkish Republic. During the first years following the 

collapse of the Ottoman Empire and the foundation of the new Turkish state, a variety of regulations 

were made. As for the application and the assimilation of the laws and the new perspective by the 

people in general, the community centres played an important role from their establishment in 1932 to 

1951, when they were closed down. Community centres intended to contribute to the personal 

qualities attributed to the modern individual in the newly established Turkish Republic through their 

activities in the cultural sphere. Community centres operated overall in Anatolia through many 

branches in cities and towns. The first community centre to open in the Aegean Region (Western 
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Anatolia) was the İzmir Community Centre, which started its activities on 19 February 1932. Closely 

after, the community centres in the districts of İzmir followed, Seferihisar being one of those. 

It seems that the cultural activities in the community centres continued apace even during the 

austere days of the Second World War. Despite the exigencies of the Second World War, measures 

were taken and correspondences were carried out in order to reconstruct the Seferihisar Community 

Centre that was destroyed by an accidental fire during the spring of 1940 as was revealed by official 

documents. Even though economic hardships were seriously felt during those days while the World 

War continued, the extant correspondences suggest that efforts were made to reconstruct the 

community centre. The present study relies on the documents preserved in the Republican Archives of 

Turkish Prime Ministry in order to study the reconstruction process of the community centre in 

Seferihisar, an important district of İzmir where considerable attention was placed on the community 

centre. 

Keywords: Republican People’s Party, Community Centre (Halkevi), Seferihisar, İzmir, Second 

World War. 

GİRİŞ 

I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesini kabul etmeyen Türk Milleti 

bağımsızlığı için verdiği mücadelenin sonunda Lozan Antlaşmasını imzalamıştı. Mustafa Kemal’in o 

tarihlerde ifade ettiği gibi mücadele bundan sonra ekonomik, kültürel alanlarda devam edecekti. Daha 

milli mücadele yıllarında yapılanlar bundan sonra izlenecek yolun işaretlerini vermekte idi. 1921 

yılında Ankara’da “Muallimler Kongresi”nin toplanmış olması buna bir örnek teşkil etmektedir. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin dönemin çağdaş devletler seviyesine ulaşabilmesi 

hedeflenmişti. Bu dönemde genç nüfus yıllar süren savaşlarda cephelerde kaybedilmişti. Bu nedenle 

yeni kurulan devletin kalkınabilmesi ve dünya devletleri arasında yerini alabilmesi için “öncelikle 

bilinçli ve eğitimli bir halka ihtiyacı vardı. Bu bağlamda Halkevleri hem yetişkin eğitimi açısından 

hem de toplumsal değişimden kaynaklanan ihtiyaçları karşılaması açısından önemli kurumlar olarak 

hayat bulmuşlardır244.” 

Türk Ocakları ve Halkevleri konferanslar, çeşitli alanlarda kurslar, tiyatro çalışmaları ve milli 

günleri kutlama programları tertip ederek toplumun modernleşmesine ve eğitilmesine yardımcı 

olmuşlardır245.  

                                                           
244244 Yavuz Özdemir-Elif Aktaş, Halkevleri ( 1932’den 1951’e), A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED)45, 

Erzurum 2011, ss.235-262, s.236 

245 Ali Odabaşı, Muğla Halkevi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, 2003,,s.1-2 
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Türk ocakları milliyetçilik fikrinin hâkim olduğu kuruluşlardı.  Bunun yanı sıra yeni devlet  “ 

inkılapların halka ulaştırılması ve benimsetilmesini”  hedefliyordu. Türk Ocakları 10 Ocak 1931 

tarihinde kendi kendini fes ederek mal varlıkları Cumhuriyet Halk Fırkasına devredilmişti. F. 

Georgion’un eserinde C.H.F.’na devredilen 121 Ocak binasından 77’sinin yerel Fırka şubeleri olmak 

üzere, 44’ünün ise Halkevlerine dönüştürüldüğünü ifade etmektedir246. 

Türk ocakları Türkiye’de milli fikirlerin, milli dilin ve milli tarihin gelişmesinde büyük katkıları 

olmuş ve önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. 1930’lu yıllara gelindiğinde ise benzer faaliyetler 

Halkevleri tarafından yürütülecektir.247. 

1. HALKEVLERİNİN AÇILIŞI 

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından siyasi, ekonomik, hukuk, kültür alanların 

da gelişmeler mevcut olmakla birlikte yapılan inkılapların halk tarafından benimsenmesi için izlenecek 

yol önemli idi. Çünkü Türkiye açısından uzun savaş yıllarında kaybedilen eğitim almış nüfus önem 

taşımakta idi. Fakat okuma yazma oranı düşük olduğu gibi, iletişim imkânları da sınırlı idi. Yapılan 

yeniliklerin gerekli olduğu şekilde halka ulaşabilmesi için yeni bir kuruma ihtiyaç duyulmuştu.  “ 

Halk ile devleti ve halk ile aydınları bütünleştirmek, inkılapları ve düşünce sistemini halka götürmek, 

yeni rejim için halk desteği sağlamak gayesiyle bir dizi faaliyete geçildi. Çünkü bir rejim için kitle 

desteğinin olmaması demek ciddi bir problemin varlığı idi.”  İhtiyaç duyulan vatandaş eğitimli, 

modern, inkılapları anlamış ve cumhuriyet rejiminin ilke ve düşünce sistemini benimsemiş olmalıydı. 

Bu nedenle de yeni devletin yetiştireceği ideal vatandaşı ile gelişerek büyümesi için Millet Mektepleri, 

Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Halkevleri ve Halkodaları gibi kurumlar kurularak faaliyet 

göstermişlerdir248. 

Halkevi ve Halk Odaları Dergisi olarak yayınlanan Ülkü’de yer verilen yazıda Halkevleri ile 

ilgili değerlendirmede; “Kaldı ki Halkevleri yalnız yukarıdan aşağıya öğretici kurumlar olarak 

düşünülmüş değildir. Halkevleri bir yandan bilgisiz kalmış gençliğe dünya bilgisini, görgüsüz kalmış 

halk sınıflarına dünya görgüsünü verirken bir yandan da halk içinde kalmış milli kültür değerlerini 

yeniden değerlendirmek, milli örfü, milli sanatı, milli dünya görüşünü işleyip, üslûplaştırıp dünyaya 

tanıtmak vazifesini üzerlerine almışlardır. 

İnönü, halkevlerini yeni bir hamle ile köylere kadar ulaştırdı ve bunlara halk odaları adını 

verdi. Bizim ihtiyacımızdan doğmuş oldukları için bu medeni topluluk yerleri köylerimizde de çok 

sevildi ve benimsendi. Bugün 4068 köyümüzde halkodası vardır. Sayıları halkodaları ile birlikte 

4500’ü geçen bu kurumlar memleket ölçüsünde geniş bir kültür kuruluşu haline gelmişlerdir. Bu 

                                                           
246 François Georgeon, (Çev. Ali Berktay), Osmanlı-Türk Modernleşmesi ( 1900-1930), YKY, İstanbul 2006, s.70’den 

aktaran Yavuz Özdemir-Elif Aktaş, a.g.m. s.240 

247 Yavuz Özdemir-Elif Aktaş, a.g.m. s.241 

248 Yavuz Özdemir-Elif Aktaş, a.g.m. s.242 



1111 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

kurumlarımız bir yandan Türk devrimi değerlerinin kaleleri olacaklar, bir yandan da yeni 

medeniyetimizin gerçek fidelikleri hizmetini göreceklerdir249.” 

Yeni kurulan devletin bir halk devleti olması istenmekte ve yapılan seçimlerle halk yönetime az 

da olsa katılmaya başlanmıştı. Gelişmeler sonrasında sıra toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeye 

yönelik inkılaplara gelmişti. Fakat yapılan inkılaplar sonrasında halk bunları beklendiği gibi takip 

edemiyordu. Mustafa Kemal yaptığı yurt gezileri ile hem yapılan yeniliklere katkı sunarken hem de 

halkın üzerindeki etkiyi gözlemleme fırsatı buluyordu250. 

10.05.1931 tarihinde 3. Büyük Kurultayını toplayan C.H.P.’nin aldığı kararlardan biri Türk 

Ocaklarının kapatılması olurken, 1932 yılı başlarında Halkevlerinin açılma hazırlıkları başlamıştı. 09. 

02. 1932 tarihine gelindiğinde on dört ilde birden heyecan ve coşku dolu bir şekilde Halkevleri 

açılmıştır. Bu iller, Adana, Afyon, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, 

İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve Van’dır251. 1938 yılına gelindiğinde ise açılan Halkevlerinin sayısı 

210’a ulaşmıştı252. 

                                                           
249 Tahsin Banguoğlu, “Ülkü, Halkevleri Dergisi”, Ülkü, C.I, Sayı: I, Ocak 1947, s.1 aynı yazıda Türk Devrimi ile ilgili 

yapılan değerlendirme ise şu şekildedir. “ Türk devriminin küçük bir aydınlar zümresince büyük bir halk kitlesine 

zorlanmış bir sıra yenilikler olduğu söylenir. Dış görünüşü ifade etmesi bakımından bu söz doğrudur da. Fakat bu 

devrime sadece bu görünüşle teşhis koymak isteyenlere sormak isteriz: Cumhuriyet devrinin ilk yıllarından beri her yıl iki 

misline çıkan bir yüksek tahsil gençliği, her yıl dört misline çıkan bir orta tahsil gençliği neyin ifadesidir. Bu, işte bu kitle 

içinde olgunlaşmış bir uyanma ve yenilenme ihtiyacının ifadesidir ki bir nefes payı bulunca derhal şiddetli bir “öğrenme 

ısıtması” halinde bütün kitleyi sarmıştır. Türk devriminin hem gerektirici sebebi hem de dayanağı bu duyulmuş ihtiyaç 

olmuştur. Bunu hesaplamayıp onu sahte bir aydınlar hareketi sananlar bundan dolayı yanılmışlardır.” 

250 Ali Odabaşı, a.g.t, s.7 

251  C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, Ankara, 1934, s.5’den aktaran Ali Odabaşı, a.g.t, s.12; Halkevlerinin açılışı 

vesilesi ile söz alan C.H.P. genel sekreterim Recep Peker konuşmasında bu kurumların amacını şu sözleri ile ifade 

etmiştir; “ Bir milletin yetişip istikbale hazırlanması için klasik vasıtalar ve müesseseler mekteplerdir. Fakat muasır 

milletler milli bir mevcudiyet olarak yetişip teşkilatlanmak için mekteplerin yalnız usuller, nizamlar altında çalışmasını 

kâfi görmüyorlar… Fakat bu arada milletleşmek için, milletçe kütleleşmek için mektep tahsilinin aynında ve ondan sonra 

mutlaka bir halk terbiyesi yapmak ve halkı bir arada ve birlikte çalıştırmak esasının kurulması lazımdır. Mektep 

binalarına, en kuvvetli ders vasıtalarına ve yetişkin muallim ordularına malik olan en zengin memleketlerde bile halkı 

yetiştirmek, halkı kütle haline getirmek için ayrıca milli bir halk mesaisi tanzimini ihmal etmiyorlar… Cumhuriyet Halk 

Fırkasının Halkevleriyle takip ettiği gaye, milleti şuurlu, birbirini anlayan, birbirlerini seven, ideale bağlı bir halk kitlesi 

halinde teşkilatlandırmaktır… Biz, Halkevlerinin arkadaşlık havasının hararetiyle ısınan çatıları altında  milletimizin tek 

tek olmaktan çıkarak, sulpleşerek, katılaşarak, cemiyetleşerek hacmi, irtifi ve cevheri ile kendisini mehabbetli bir granit 

kütlesi halinde istikbale arzedeceğine kaniyiz.” 

252 Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara 1982, s.150. Burada halkevi açılan illerin isimleri “Afyon, 

Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminönü, Eskişehir, Konya, Malatya ve Samsun.”, Anıl 

Çecen tarafından “Halkevleri “isimli esrinin sonunda yer alan eklerde verilen listede ise bu sayı 1938 tarihinde 290’a 

ulaşmış görülmektedir. 
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Halkevleri,  C.H.P tarafından açılmakta idi. Yerel parti örgütleri açılması planlanan Halkevi için 

gerekli tesisleri, kolları, bütçeyi, üyeleri vs. ile ilgili hazırlıkları tamamladıktan sonra partinin genel 

yönetim kuruluna başvuruyordu. Parti yönetim kurulu açma izni verdiğinde, o yılın 19 Şubat tarihinde 

Halkevi açılmakta idi. 19 Şubat tarihini takip eden ilk pazar günü ise eski Halkevlerinin kuruluş 

yıldönümleri, yeni açılan halkevleri ile birlikte kutlanmaktaydı253. 

Ege bölgesinde açılan Halkevleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren halkevlerinin  %16’sını 

meydana getirmekte idi. Ayrıca İzmir, Aydın, Denizli, Manisa gibi Ege bölgesinin kültürel açıdan 

önemli yere sahip merkezlerinde halkevlerinin gösterdikleri faaliyetler kişiye bağlı olmak yerine 

kurumsallaşmaya doğru bir yol izlemekte idi254. İzmir ilinde 22 Halkevi açılmıştır. Bunlarda ilk açılanı 

ise İzmir Halkevi olup 19 Şubat 1932 günü açılmıştır. 19 Şubat 1932 ile 24 Şubat 1946 tarihleri 

arasında İzmir’de açılan Halkevlerin isimleri Urla, Bergama, Ödemiş, Tire, Bayındır, Çeşme, Dikili, 

Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Adagide, Bademiye, Birgi, Kaymakçı, Bornova, 

Buca, Torbalı, Kuşadası255.  Burada Seferihisar ilçesinde Halkevinin açılış tarihi belirtilmemişse de,  

Anıl Çeçen bu tarihi 1938 olarak vermektedir256. 

Halkevleri aydınlanma, sanat ve kültür alanlarında toplumda eğitimin yaygınlaştırılmasında 

önemli rol üstlenmişlerdir. Dil, tarih ve edebiyattan güzel sanatlara, spordan müze koluna kadar pek 

çok alanda hizmet vermişlerdir. 78 Halkevi şubesi, 422 Halk odası olarak yapılanmış ve okur-yazar 

sayısının artışında önemli katkısı olmuştur257. 

Halkevleri 1930 tarihine kadar süregelen toplumsal yeniliklerin birer uygulama merkezleri 

olmuşlardır. “Denebilir ki, 1930’a kadar olan Türk Devrim Hareketinin değiştirileri henüz Türk 

toplumunun genişçe bir kesimi tarafından hazmedilememiştir. Hatta toplumun değişik kesimlerine 

etkileri bakımından normal günlük yaşama fazladan bir yük ve sorumluluk getirdiği düşüncesi dahi 

hâkimdir…258” Fuat Köprülü Halkevleri ile ilgili olarak, “Türk Modernizmi’ni gerçekleştirmişlerdir. 

Çeşitli sosyal tabakaları birbirine yaklaştırmış, Türk kültürünü toplumun her tabakasına 

yaymışlardır259.” değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

  

                                                           
253 Mustafa Ergün, a.g.e., s.150 

254 Mustafa Özsarı, Ege Bölgesi Ege Bölümü Halkevleri ve Yayın Çalışmaları, “ Halkevlerinin Kuruluşunun 70. 

Yıldönümü Anma Programı” ’ın da sunulan bildiri metni,6 Mart 2002, s. 401 

255 Mustafa Özsarı, a.g.e. , s.402 

256 Anıl Çecen,a.g.e., s.438 

257 Efkan Canşen, Türkiye Cumhuriyetinin Spor Politikaları,  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 

2015 Cilt 17, Sayı 1 (33-48), s.40 

258Yaşar Akyol, İzmir Halkevi ( 1932-1951), İzmir Büyükşehir Kültür Yayını, İzmir 2008, s.35 

259  M. Fuat Köprülü, “Halkevlerinin İçtimai  Rolü,, Ülkü Dergisi, IV/84 (1940), s. 481-483’den aktaran Mustafa 

Ergün, a.g.e., s.156 
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2. YANAN SEFERİHİSAR HALKEVİNİN BİNASININ YAPILMA SÜRECİ 

Kentlerde açılan ilk 14 Halkevinin ardından “kuruluş dönemi sona eriyor ve gelişme dönemine 

geçiliyordu260.” Bir yerleşim yerinde Halkevinin açılabilmesi için asgari bir takım şartları yerine 

getirmesi gerekliydi. Halkevleri İdare ve Teşkilat Talimatnamesinin 4. maddesi bu konular ile ilgili 

olarak düzenlemelere dairdir.  Açılacak Halkevlerinde en az üç kolda faaliyet yürütecek üye sayısının 

kaydedilmiş olması ve 200 kişilik bir salonla birlikte kütüphanesi, birkaç çalışma odası ve jimnastik 

yapmaya uygun bahçesinin olması ile birlikte bir büro memuru ve bir yardımcı ile beraber zorunlu 

ihtiyaçları karşılamaya yetecek asgari bir bütçenin mevcut olması gereklidir261.  

Seferihisar’da yanan Halkevinin yerine yenisinin inşası konusu dönemin C.H.P. İzmir Bölge 

Müfettişi G. Bahtiyar Göker’in 13. 5 1940 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğine 

gönderdiği en yazısında şu şekilde yer almıştır: Burada önceki halkevi binasının bu tarihten on beş gün 

evvel yandığı belirtilmektedir.  Ayrıca yazıda yanan Halkevi binası ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır. 

Yanan binada bulunan “üç beş demirbaş eşya”nın ve kütüphanesinde bulunan kitapların tamamıyla 

kurtarıldığı bilgisi verilmektedir. Devamında ise; “Divarları kerpiç gayri muntazam ve kühne  olan bu 

binanın yanında kısmen harap olan parti binaları emvali metrukedendir. Eskiden dükkan olarak 

kullanılırken belediye tarafından verilen cüz’i bir icar mukabilinde parti ve halkevi tarafından işgal 

olunmakta idi.  Binaneneleyh yanmış olası hiçbir suretle ziya teşkil etmez. Şu kadar ki orada parti ve 

halkevi ittihadına elverişli bina yoktur. Şimdiki halde halkevi eşya kitap ve evrakile parti evrakı 

belediye binasında bir adaya nakledilmiştir. İçtimalar orada yapılıyor.” Yazını devamında ise 

Seferihisar ile ilgili görüşlere yer verilerek deniliyor ki; “Bu defa oraya gittiğimde Seferihisar parti ve 

halkevi binası mes’elesi ile meşgul oldum. Seferihisar İzmir vilayetinin mühim kazalarındandır. Sekiz 

bin nüfusu vardır. Kaza merkezinin nüfusu beş bindir.  Bura ahalisi uyanık okuma yazma bilir partiye 

ve halkevine bağlı medeni vatandaşlardır. İlk teftişimde Seferihisarlıların o kühne binadaki halkevine 

gösterdikleri rağbet ve devamı memnuniyetle müşaade etmiştim. Köylerin birçoğunda mektep 

binalarında açılan okuma odalarına halk kesretle gelmektedirler”  Seferihisar belediye başkanı ile 

ilgili düşülen notlarda ise; “Şehrin gayretli müteşebbis bir belediye reisi vardır. Parti ve halkevine çok 

yardım ediyor. Zaten kendisi kitapsaray kolunun reisidir.” denilmektedir. Kendisinin son ziyaretinde 

yeni yaptırılan belediye binasının yanında ve kasabanın en şerefli yerinde bulunan bu arsanın yegâne 

kusuru 700 metre murabbadan ibaret olmasıdır. Hâlbuki üzerinde halkevi kurulacak arsanın asgari 

1000 metre murabbası olması tarzında kabul olunan esas itibarı ile 300 metre murabbalık yere ihtiyaç 

vardır.  Arsanın bir tarafı yol diğer tarafı ise istimlaki hayli paraya muhtaç hususi meskenler 

olduğundan tevsiine imkân yok gibidir. Şu kadar ki şehrin merkezinde bulunan ve kâfi derecede 

vüs’ate malik olan muhterik halkevi ve yanında ki parti binası ile diğer müştemilatı maliyeden ucuz 

                                                           
260 Anıl Çecen, Halkevleri, Ankara 1990, s.129 

261 Sefa Şimşek, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi Halkevleri 1932-1951, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 

2002, s.73-74 
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bir fi’atle tedariki imkânına binaen burası alınırsa 1000 metre murabbadan fazla arsa elde edilmiş olur. 

Eldeki arsanın pek çok olan taliplisine satılması suretile istimlak bedeli elde edilir.” 262 

değerlendirmesinde bulunulmaktadır. Binanın inşaat masrafı ile ilgili olarak ise; “Mahalli belediyesi 

bu iş için 2000 lira nakdi ve 1000 liralık taş kum çakıl gibi inşa malzemesi verecektir. Diğer tarafdan 

halk da kudretleri nisbetinde inşa masrafına iştirak edeceklerini taahhüt etmişlerdir. Bu taahhüdün 

1000 lirayı bulacağı muhakkak fars olunmaktadır. Belki de biraz fazla para toplanabilecektir. Şu 

halde arsa ile 4000 lira kadar nakd ve malzeme mevcudu vardır. Binanın 11000 liraya çıkacağı 

anlaşıldığına 7000 lira kadar bir yardıma ihtiyaç görülmektedir.”  Yazının devamında bu sene 

tamamlanması planlanan Gördes Halkevi binasının meydan gelen heyelan nedeniyle ve hatta şehrin bir 

başka yere nakli “mukarrer” olduğundan dolayı erteleneceği ve bu sebeple de Gördes Halkevi için 

tahsis edilen paranın “6 hatta 7 bin lirasının” Seferihisar’a naklinin sağlanması veya başka bir suretle 

yardım edilmesi fikrini bildirmektedir. Sözlerini “ Yukarıda izah ettiğim vechle Seferihisar kasabası 

ahalisi dürüst karakteri uyanıklığı halkevine muhabbet ve rağbeti itibarile böyle bir yardıma 

müstahaktır”. şeklinde tamamlamıştır263.  

 9.7.1940 tarihli yazıda ise Seferihisar’da yanan halkevi binasının yerine yeni bir bina yapılması 

ve Gördes Halkevine yapılan yardım tahsisatının Seferihisar’a çevrilmesi teklifine cevaben “bütçe 

vaziyeti ve demir buhranı dolayısile bu sene hiçbir yerde bina yaptırılmasına imkân 

görülememektedir.” denilmektedir.  Devamında mahallice toplanan yardımın bankada Parti Genel 

Sekreterliği emrinde saklanması belirtilmektedir264.   

C. H. P. İzmir Vilayet İdare Reis vekili Hulki Cura imzası ile 8. 8. 1940 tarihli yazıda 

Belediyenin arsadan başka iki bin lira yardımın inşaat başladığında derhal yapılacağı belirtilerek, 

henüz bankaya yatırılacak para olmadığı ifade edilmektedir265. 

5. 11. 1943 tarihinde Seferihisar C.H.P. Reisi Yusuf Erdem imzalı yazıda Seferihisar Halkevinin 

bir kaza sonucu yandığı ifade edilmektedir. Yazıda;  Belediye Meclisince Halkevi binasının inşası için 

8200 lira yardım tahsilinin kabul edildiği gibi bina için gerekli olan arsanın belediyeden teminin 

mümkün olduğu belirtilmektedir. Belediye reisi üzüm mahsulünden ve diğer desteklerle bir an evvel 

teşebbüse geçilmesini ve gerekli olan teberrülere halkın rağbetini arttırmak için inşaatın başlaması 

gereği ifade edilmektedir266.  

  Ayrıca 17. 11. 1943 tarihinde; “ Seferihisar Halkevi binasının bugünkü ihtiyaçlara cevap 

verecek şekilde ve mahalli yardımlarla inşası düşünülmekte ve plan ve teferruatının getirtilmesi talep 

                                                           
262 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 36, 13.05.1940 

263 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 37, 27.05.1940. 

264 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 35, 10.07.1940. 

265 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 32, 08.08.1940. 

266 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 31, 05.11.1943. 
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olunmaktadır. “denilmektedir. Böylece o günün ihtiyaçlarına cevap verecek “iki oda ve bir salon” 

şeklindeki bina inşaatına başlanması istenmektedir. Burada belirtilen hususlar üzerine Vilayet İdare 

Heyeti Başkanınca C.H.P. Genel Sekreterliğine gönderilen yazıda; “Bu talep idare heyetimizce de 

tetkik edilerek, bu günkü ihtiyaçlara tekabül edecek şekilde iki oda ve bir salona inhisar etmek şartı ile 

ve mahalli yardımlarla inşaata başlanılması muvafık görülmüştür.” Uygun görüldüğü takdirde 

istenilen plan ve teferruatın gönderilmesi hususu belirtilmektedir267. 

Bu yazışmaların sonrasında Urfa mebusu A. Kutsi Tecer imzası ile “B. XIV. Şefliğine” 

gönderilen yazıda; “Seferihisar’lılar yıllardan beri yanan binaları yerine yenisini yapmak arzusunu 

göstermektedirler. Yerin hususiyeti ve kültür hareketleri zamanla gelişmekte oluşu, yeni binaya 

kavuşmak ihtiyacını kendilerine şiddetle hissettirmektedir. Bu bakımdan orada yapılması düşünülen 

Halkevi binasının, yüksek büronuzca hazırlanmış tiplere göre inşa olunması düşünülmektedir. Gerekli 

mahalli teşebbüs ve gayretleri takviye etmekte yerinde olur268.” ifadelerine yer vermektedir. 

Nisan 1944 tarihine gelindiğinde Baş mimar Seyfi Sonad imzası ile mevcut yazışmada; 

“istenilen halkevi binası için elverişli görülen planlar ikmal olunmuştur” denilmekle birlikte 

devamında bir süre önce mahallinde yapılan anlaşma gereğince intihap olunan arsaya ait plan ve tapu 

senedinin ilgililerce gönderilmediği belirtilmektedir.  Bu sebeple herhangi bir yanlışlığa mahal 

vermemek için arsa vaziyeti belli olmadan inşaat projelerinin gönderilmeyeceğinin ilgililere 

bildirilmesi istenmektedir269. 

Yine A. Kutsi Tecer’in imzasını taşıyan bir diğer belgede; C.H.P. İzmir Bölgesi Müfettişi 

Seyhan Mebusu Dr. Kemal Satır’ın Seferihisar Halkevi hakkındaki raporuna dayanarak Halkevinin ve 

parti binasının yanması sebebiyle kongrenin belediye salonunda yapıldığı belirtilmektedir. Kaymakam 

Cevdet Barın’ın Seferihisar’dan ayrılmadan önce halkevi inşaatının başlamasının “ bize çok daha 

ucuza malolur kanaati” belirtilmekte ve gerekli çalışmanın yapılması istenmektedir270. 

29.5.1944 Tarihinde C.H.P. Seferihisar İdare Heyeti Reisi Yusuf Erdem, Genel Sekreterliğin 

mimarı tarafından mahallinde beğenilen belediyeye ait arsanın krokisinin gönderildiği ve “ İkiyüz metre 

murabbalık kısmı belediyece 600 lira bedel mukabilinde istimlak edilmiş ve bu hesapla heyeti umumi 

itibarı ile 5073 lira kıymetinde bulunan bu arsanın meclisinin 22/5/944 tarihli fevkalade toplantısında 

Halkevi inşasına tahsis edilmek üzre C.H. Partisine parasız olarak devir ve ferağ edilmesine” karar 

verilmiştir271. 

                                                           
267 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 30, 17.11.1943. 

268 BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 29, 04.12.1943. 

269  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 28, 21.04.1944. 

270  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 25, 28.04.1944. 

271  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 21, 29.05.1944. 
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Konu ile ilgili 20.6.1944 tarihli belgede ise yapılacak olan Halkevi için belediyeden alınan 

arsaya ait tapu senedinin “maliki” sütununa (Cumhuriyet Halk Partisi) ibaresi yazılması gelirken (T.C. 

Seferihisar Cumhuriyet Halk Partisi) ibaresi yazılmasından dolayı geri gönderildiği ve düzeltilerek 

iadesi istenmektedir272. 1 0.7.1944 tarihinde İzmir Vilayet Heyeti Reisince konu ile ilgili gerekli 

düzeltmenin yapıldığı bildirilmektedir273. 

 Konu ile ilgili yazışmalarda yeni yapılacak Halkevi binasının olabildiğince kendi imkânları ile 

yapılacağı ifade ediliyorsa da 1944 yılının Eylül ayına gelindiğinde “altıyüz torba çimentonun tahsisi 

istenilmektedir274.” 1944 Kasım ayında ise yine C.H.P. Vilayet İdare Reisliğince C.H.P. Genel 

Sekreterliğine gönderilen yazı ile “mahalli piyasadan tedarikine imkân olmadığından” denilerek 

çeşitli boyutlarda dört sandık çivi talep edilmektedir275. Ocak ayına gelindiğinde (1945) de Seferihisar 

Parti Reisliği tarafından 30 ton daha çimento talep edilmekte ve ilk kontenjandan temini hususu 

bildirilmektedir276. 

Yüksek Mimar Cavid Tamkan tarafından Seferihisar Halkevi inşaatı yerinde incelenmiş olup, 

bina ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır.  Belge 3.3.1945 tarihini taşımaktadır. Burada Seferihisar 

Halkevi inşaatının Bina Genel Sekreterlik İnşaat Bürosunca hazırlanan en küçük Halkevi projesine 

göre yapılm akta olduğu ve o zamana kadar sahne kısmındaki bodrum katı ile diğer kısımların toprak 

seviyesine kadar duvarlarının yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca şimdiye kadar yapılan çalışmaların 

işler projesine uygun bir şekilde temiz işçilik ve iyi malzeme ile yapıldığı ifade edilmektedir. 

Devamında ise; yapıda kullanılan taşın mavi kalker denilen çok güzel bir yapı taşı olduğu ve bu taşla 

sıvasız olarak çok güzel mozaik duvar işlendiği vurgulanmaktadır. “Hâlbuki onlar binayı sıvalı olarak 

yapacaklarmış. Kendilerini bundan vazgeçirdim. Mozaik olarak yapmalarını söyledim. Ve bunu da ne 

şekilde yapacaklarını kendilerine izah ettim.” denilmektedir. Binanın bugünkü durumuna baktığımızda 

verilen tavsiyelere uyulduğu görülmektedir277 

9.5.1945 tarihli belgede yine C.H.P Baş mimarı Seyfi Sonad imzasını taşımaktadır. Daha önce 

Y. Mimar Cavit Tamkan tarafından hazırlanan raporda Seferihisar’da yapımına devam edilen Halkevi 

binasının yerinin çukur bir yer olarak belirtilmektedir. Bunun sebebi olarak “ilgililerden istenilen 

vaziyet planında arazi kısımlarına ait arızalar gösterilmemiştir” denilmektedir. Bu nedenle arazinin 

fotoğraflarının çekilerek gönderilmesinin alınacak tedbirler için faydalı olacağına işaret edilmektedir. 

Yine aynı belgede; “  İnşaatta kullanılan taşın sıvasız yapılmağa elverişli olduğu görüldüğünden 

                                                           
272  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 19, 21.06.1944. 

273  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 16, 10.07.1944. 

274  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 14, 28.09.1944. 

275  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 13, 28.10.1944. 

276  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 12, 17.01.1945. 

277  BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No: Kutu: 1732, Gömlek: 1035, Sıra: 1, Sayfa 10, 03.03.1945. 
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harici duvarların mümkün mertebe ve temiz bir şekilde derzli yapılması muvafık olacaktır278.”  

ifadelerine yer verilmektedir279. 1945 yılı Mayıs ayının sonlarına doğru bina inşaatının “halen çatıya 

gelmiş olduğu” bilgisi mevcuttur280.  1947 yılına gelindiğinde ise halen daha Halkevi inşaatında 

kullanılmak üzere para tahsisinin yapılmaya devam ettiği görülmektedir281. 

Her ne kadar eski binanın yanması üzerine yeni bir Halkevi binasının yapılmasına gerek 

görülerek başlayan yazışmalarda öncelikle mahalli imkânlarla yapılacağının vurgulandığını görüyor 

isek de mevcut yazışmalarda inşaatın bu şekilde sürdürülemediğini görmekteyiz. Seferihisar halkının 

Halkevine gösterdiği ilgiye değinilerek yeni binaya ihtiyaç duyulduğu belirtilirken çivi ve çimento 

taleplerini yine yazışmalarda görebilmekteyiz. Bunun sebepleri arasında inşaat sürecinin II. Dünya 

Savaşı yıllarının getirdiği zorlu yıllara rastlamasının da etkisi önemli derecededir. 

3. SONUÇ 

İzmir’in yakın mesafeli bir ilçesi olan Seferihisar eski çağlardan günümüze önemli bir 

yerleşim yeri olmuştur. Burada konu edilen Seferihisar ilçesinde yeniden bir Halkevi inşa edilmesi ise 

dönemin şartlarına ve özelliklerine dikkat çekici niteliktedir. Görüldüğü üzere Halkevi inşaat 

sürecindeki yazışmalar ilçe teşkilatı ile dönemin tek partisi olan C.H.P arasında yürütülmektedir. 

Her ne kadar eski binanın yanması üzerine yeni bir Halkevi binasının yapılmasına gerek 

görülerek başlayan yazışmalarda öncelikle mahalli imkânlarla yapılacağının vurgulandığını görüyor 

isek de inşaatın bu şekilde sürdürülemediğini görmekteyiz. Seferihisar halkının Halkevine gösterdiği 

ilgiye değinilerek yeni binaya ihtiyaç duyulduğu belirtilirken ve mahalli imkânlarla tamamlanmasının 

vurgulanmasına rağmen çivi ve çimento taleplerinin mevcut olduğunu yazışmalarda görebilmekteyiz. 

Bunun sebepleri arasında inşaat sürecinin II. Dünya Savaşı yıllarının getirdiği zorlu yıllara 

rastlamasının da etkisi önemli derecededir. 
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AR-GE FAALİYETLERİNİN KÜRESELLEŞMESİ
⁕
 

Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN 

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Maliye Bölümü 

ÖZET 

Son yıllarda, gerek rekabet olgusunda gerekse hem teknolojik hem de uluslararası çevrede 

meydana gelen değişiklikler şirketleri daha hızlı bir biçimde yenilikçi davranmaya ve ticari açıdan 

daha uygun ürünler üretmeye ve geliştirmeye mecbur bırakmaktadır. Bu amaç için gerekli bilgi bugün 

artık hem daha multidisipliner hem de küresel olarak dünyanın pek çok yerine yayılmış hale geldi. Bu 

durum haliyle, innovasyon faaliyetlerini hem daha pahalı hem de daha riskli bir hale getirmektedir. 

Artan innovasyon stratejileri, dünya çapındaki yeni piyasalar ve teknolojik eğilimlerden istifade etmek 

ve dünyayı etkileyecek yeni fikirler geliştirmek için küresel kaynakları kullanmaktadır. ÇUŞ’lar 

küresel Ar-Ge faaliyetlerinde en büyük payı sahip durumundadırlar. ÇUŞ’lar açısından, mevcut sahip 

oldukları bilgiyi yaymaktan ziyade yeni bilgi meydana getirebilmek için coğrafi açıdan yayılmayla 

daha da ilgilenmeleri, bu şirketler açısından kendi ülkeleri dışında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunma 

konusunda en temel gerekçe olmuştur. Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararası hale gelmesi bir yandan 

bilginin ve insan kaynaklarının ülkeler arasında paylaşımını doğururken diğer yandan da yurt içi 

aktörlerle uluslararası Ar-Ge oyuncuları (ÇUŞ’lar) arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmaktadır. 

Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararası hale gelmesi uzun vadede hem ev sahibi ülke hem de misafir ülkede 

çeşitli etkiler meydana getirmektedir. Bu çalışmada Ar-Ge faaliyetlerinin küreselleşmesinin mevcut 

durumu, bu faaliyetlerinin küreselleşmesini belirleyen unsurlar ve gidilen ülkeler açısından Ar-Ge 

faaliyetlerinin boyutu ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, İnovasyon, Küreselleşme, Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ.)  

 

GLOBALISATION OF R&D ACTIVITIES 

ABSTRACT 

In recent years,  the changes which have come into being not only in the concept of competition 

but also in technology and international environments are urging companies to be innovative more 

quickly and produce and develop products that are more appropriate commercially. Today, the 

knowledge required for this purpose is more multidisciplinary and is spread around the world. This 

                                                           
⁕ Bu çalışmada yer alan bilgilerin çoğunluğu, yazar tarafından 2010 yılında Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Araştırma-Geliştirme 

Faaliyetlerine Yönelik Mali Teşviklerin Karşılaştırmalı Analizi” başlığı ile sunulan doktora tezindeki 

bilgilere dayanmakta olup; çalışma, sonraki yıllardaki yayınlar ile gelişmeler dikkate alınarak, yeniden 

gözden geçirilmiş ve ilave kaynaklarla güncellenmiştir.   
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situation makes innovation activities more expensive and more risky. The increasing innovation 

strategies use global resources in order to take advantage of markets and technologic trends and 

develop new ideas which will influence the world. Multinational corporations (MNCs) have the 

biggest share in global R&D activities. The fact that NMCs are interested in spreading geographically 

rather than disseminating the information they currently have is the main reason for them to conduct 

R&D activities out of their own countries. Multinationalisation of R&D activities leads to sharing 

information and human resources in the international arena on one hand, makes a connection between 

the domestic actors and international R&D players (MNCs) on the other hand. Multinationalisation of 

R&D activities leads to various effects both in the host countries and guest countries. This study 

handles the current situation of globalisation of R&D activities, the factors which determine the 

globalisation of these activities and the aspect of R&D activities from the perspective of destination 

countries. 

Keywords: R&D, Inovation, Globalisation, Multinational corporations (MNCs). 

 

GİRİŞ 

Günümüz toplumları olarak ifade edilen bilgi toplumunun temelinde, kendine özgü belli bir 

teknoloji ve teknolojik düzey yatmaktadır. Teknolojik gelişme ile doğaya egemen olma savaşı veren 

insanoğlu, sürekli yeni teknolojiler keşfetme ve üretme uğraşı içindedir. Bu yüzden ülkelerin 

ekonomik gelişme veya kalkınması bir bakıma yeni teknolojileri bulma, geliştirme, üretme ve sosyo-

kültürel boyutları ile bunlara uyum gösterme süreçleri anlamına gelmektedir (Erkan, 1994: 92). 

Özellikle her teknolojik değişim ve gelişmenin beraberinde ekonomik ve sosyal sonuçlar 

doğurduğu düşünüldüğünde, son dönem teknolojik gelişmelerin küreselleşme sürecinin doğmasına ve 

gelişimine önemli derecede katkı yaptığı bir gerçektir. Küreselleşme süreci ile teknolojik gelişme 

arasında birbirini harekete geçiren ve hızlandıran bir dinamik söz konusudur. Bir başka deyişle, 

küreselleşme süreci, teknoloji tabanında gözlemlenen değişim süreci iç içe gerçekleşen bir süreç olmuş 

ve olmaya devam etmektedir. Nitekim L. Camacho, teknolojinin küreselleşmeyle etkileşmesini ifade 

ederken, birkaç önemli yönünü vurgulamaktadır: (i)Teknoloji, küreselleşmenin yayılması için önemli 

bir faktördür; (ii)Teknoloji kültürün küreselleşmesini mümkün kılmaktadır; (iii)Teknolojinin 

küreselleşmesi politik bir konudur; (iv)Teknoloji küresel olarak dağılmaktadır (Alican, 2006: 32). 

Bilginin geliştirilip bir teknoloji haline getirilmesi süreci olan Ar-Ge, teknolojik gelişmelerinin 

ana kaynağını oluşturmaktadır. Yaygın kanaatin tersine, Ar-Ge bilim adamlarının ne zaman ne sonuca 

varacakları belli olmadan yürüttükleri çalışmalarını değil, bir ürünün üretilmesini ve/veya bir hizmetin 

verilmesini hedefleyen bir süreci ifade etmektedir (Çolakoğlu, 2000:13). 
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Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin gözlemlenen durumlardan birisi, Ar-Ge faaliyetlerinin 

küreselleşmesi olgusudur. 1980’lerin başından beri Ar-Ge faaliyetlerinin küreselleşmesi hem 

niceliksel hem de niteliksel olarak önemli artışlar kaydetmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) 

Ar-Ge’nin küreselleşmesinde temel bir rol oynamış ve Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) de bu gelişmenin 

ana aktörü olmuşlardır. ÇUŞ’larca gerçekleştirilen uluslararası Ar-Ge faaliyetlerinin büyük 

çoğunluğunun daha ziyade OECD bölgesinde gerçekleşmesine rağmen, yükselen ya da gelişen 

piyasalar (emerging markets) şeklinde ifade edilen ülkelerde de bu tip yatırımların gittikçe arttığı 

gözlenmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararası hale gelmesi bir yandan bilginin ve insan 

kaynaklarının ülkeler arasında paylaşımını doğururken diğer yandan da yurt içi aktörlerle ÇUŞ diye 

ifade ettiğimiz uluslararası Ar-Ge oyuncuları arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmaktadır. 

1. AR-GE FAALİYETLERİNİN KÜRESELLEŞMESİNİN TARİHSEL SÜRECİ 

Ar-Ge faaliyetlerinin küreselleşmesi yeni bir olgu değildir. 1960’lardan beri, şirketler kendi 

ülkeleri dışında çeşitli nedenlerle bir takım Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. Fakat bu tip 

denizaşırı Ar-Ge faaliyetlerinin büyüklüğü, yapısı ve çapı geçmişte oldukça sınırlıydı. Bu tip Ar-Ge 

faaliyetlerinin çoğu ya teknolojinin yerel operasyonlara uydurulması amacıyla ana firmanın teknoloji 

transferi şeklinde ya da yerel müşterilerin taleplerine yönelik yeni ürünlerin geliştirilerek böylece yerel 

pazardaki payın artırılması amacına dönük nitelikteydi (Reddy, 2005: 89). Küreselleşmenin genişleme 

periyodunun başlangıcında (1960 ve 1970’li yıllarda), ÇUŞ’lar yabancı ülkelerde ilk olarak yabancı 

satış ve imalat uygulamaları oluşturmuşlardır. Sonraki aşamada (1970’lerin sonu 1980’lerin başında) 

çabalar yabancı bağlı ortaklıkları tamamlayıcı bir şekilde tasarlama ve kapasitelerini geliştirme 

yönünde olmuştur. İlk başlarda yabancı Ar-Ge yerleşimleri mühendislik uygulamaları ve ev sahibi 

ülkenin ihtiyaç duyduğu süreç teknolojileri ve ürün adaptasyonu sınırlı olmasına rağmen, yabancı Ar-

Ge yerleşimleri 1980’lerin ortalarından itibaren artan bir eğilim göstermiştir. OECD ülkelerinde 

karmaşık piyasa yapısı kadar ileri inovasyon sistemlerinin oluşması çok merkezli (polycentric) 

öğrenme çevrelerine oluşmasına yol açmış ve ÇUŞ’lar artan bir biçimde Ar-Ge çalışmalarını küresel 

ölçeğe yaymaya başlamışlardır (Gerybadze & Reger, 1999: 254). 

Reddy, Ar-Ge’nin küreselleşmesi değerlendirilirken, bu süreci aşamalar şeklinde analiz 

etmektedir. Ar-Ge faaliyetlerindeki küreselleşmenin dört aşaması olduğu ve bu aşamaların 

başlangıcının 1960’lardaki birinci dalga; son dönemin ise 1990’lardan sonraki süreç olduğunu ve 

bunun da dördüncü dalgayı oluşturduğunu ileri sürmektedir. 1960’lardaki Birinci Dalga boyunca temel 

belirleyici güç, yurtdışındaki bir piyasa giriş imkânı elde etme olmuştur. Bu da süreç ve ürün 

teknolojilerinin yerel şartlara uyumunu gerekli kılmış ve teknik hizmetlerin sürekli desteğine olan bir 

ihtiyaç doğurmuştur. Bu süreçte endüstri kolları açısından daha çok otomobil endüstrisini içeren, 

mekanik, elektrik ve motor gibi sektörler ön planda olmuştur. Uluslararası özel kesim Ar-Ge 

faaliyetlerinin arttığı 1970’lerdeki İkinci Dalga ise ağırlıkla markalı ve paketli tüketim malları, 
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kimyasallar ve birbirleriyle ilişkili ürünler vs. üretme şeklinde olmuştur. Reddy, 1980’lerden sonraki 

süreci Ar-Ge’nin uluslararasılaşmasından küreselleşmesine geçiş süreci olarak ifade etmektedir. Bu 

süreçte ÇUŞ’lerce yurt dışında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin hem ölçeğinde hem de doğasında 

önemli sayılabilecek bir dizi değişiklik meydana getirmiştir. Bölgesel teknoloji birimleri, küresel 

teknoloji birimleri ve özel sektör teknoloji birimleri gibi artan düzeyde üst düzeydeki yurt dışı Ar-Ge 

birimleri, Ar-Ge faaliyetlerinin küreselleşmesi üçüncü dalgası olarak değerlendirmektedir. Bu eğilim 

kendini özellikle mikro elektronik, ilâç bilimi, biyoteknoloji ve yeni malzeme üretiminde açıkça 

göstermiş, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni bilim tabanlı teknolojilerin esnekliği, 

Ar-Ge ve üretim faaliyeti arasındaki bağlantının oluşmasına imkan sağlayarak, küreselleşme sürecine 

yardım etmiştir Reddy göre 1990’lardan küreselleşen Ar-Ge faaliyetlerinin Dördüncü Dalga’sının ise 

temel belirleyicileri, nitelikli bilim adamına olan artan talep ve artan Ar-Ge maliyetleri olmuş ve süreç 

gelişmekte olan ülkelerle geçiş ekonomilerini kapsamıştır. Endüstri kolları açısından bakıldığında ise 

mikro elektronik, biyoteknoloji, farmakoloji ve yazılım bu tip Ar-Ge çabalarında öne çıkan sektörler 

olmuştur (Reddy, 2005: 93-94). 

2. AR-GE FAALİYETLERİ VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER 

Karmaşık ve sarih olmayan yapısı nedeniyle Ar-Ge, ÇUŞ’lerce uzun süre en az hareketli 

faaliyetlerden birisi olmuştur. Firmalarca geniş Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkelerinde patentli bir şekilde 

sürdürülmüştür (OECD, 2008a: 17). Ar-Ge faaliyetlerinin küreselleşmesi yeni bir olgu olmamakla 

beraber, son yıllarda onu yeni bir olgu yapan unsur bu sürecin gelişmekte olan ülkelere doğru yayılmış 

olmasıdır. Daha da ötesi gelişmekte olan ülkelerdeki Ar-Ge faaliyetleri sadece uzun amaçlı olmayan 

teknolojinin yerel şartlara uydurulması şeklinde değil, gittikçe yenilik (inovative) amaçlı ve hem bölge 

hem de dünya piyasalarına yönelik teknoloji geliştirmeyi içeren bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Aynı zamanda gelişmekte olan ülke menşeli ÇUŞ’lar da yurtdışında Ar-Ge yatırımları 

gerçekleştirmektedirler. Bunun altında yatan temel neden ise hem gelişmiş ülkelerdeki ileri teknoloji 

ve araştırma kapasitesinden faydalanmak hem de yeni piyasalar için ürünler geliştirmek ve diğer 

gelişmekte olan ülkelerdeki uzmanlaşmış kaynaklardan faydalanmak şeklinde özetlenebilir 

(UNCTAD, 2005a: 119). 

ÇUŞ’lar küresel Ar-Ge faaliyetlerinde en büyük payı sahip durumundadırlar. 2008 yılı itibariyle 

bakıldığında, Ar-Ge harcaması konusunda lider konumdaki ÇUŞ’lardan birinci sıradaki Toyoto 

Motors, 8 milyar doları aşan Ar-Ge harcamasıyla açık ara öndeydi. Onu 6,9 milyar dolarlık Ar-Ge 

harcaması ile ilaç endüstrisinin dev firması Pfizer izlemekteydi. Küresel Ar-Ge Harcaması bakımından 

lider konumdaki ilk 25 ÇUŞ’un 5 tanesi AB üyesi ülkelere aitti. 12 ÇUŞ ile ABD liderliği elinde 

tutarken, onu 6 ÇUŞ ile Japonya izlemekteydi. Ar-Ge harcaması bakımından lider konumundaki bu 

çok uluslu şirketlerin daha ziyade birkaç endüstri dalında yoğunlaşmış olduğu görülmektedir. Bu 
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endüstri dalları; bilgi teknolojileri donanımı, otomotiv endüstrisi, ilaç sanayi, biyoteknoloji ve elektrik-

elektronik endüstrisiydi.  

Bu ÇUŞ’ların sanayi kolu açısından uzmanlaşmalarına baktığımızda ise; ABD ve İsviçre’li 

ÇUŞ’larca daha ziyade ilaç sanayii ve biyoteknoloji alanında, Otomobil ve otomobil parçaları 

sanayindeki Ar-Ge’nin, Avrupa Birliği bölgesi ve Japonya’da yoğunlaştığı görülmektedir. ABD, 

Tayvan ve Kore ise bilgi teknolojileri donanımında uzmanlaşmıştır. Asya şirketleri (Japonya, Kore ve 

Tayvan) elektronik ve elektrik donanımları konusundaki Ar-Ge’de kuvvetli durumda 

bulunmaktadırlar. Yazılım ve bilgisayar hizmetleri konusunda ABD’li şirketler bu alanlardaki küresel 

Ar-Ge harcamalarının %85’den fazlasını gerçekleştirerek önemli bir yere sahip olmuşlardır (OECD, 

2008a: 20-21). 

Ancak 2018 yılına geldiğimizde ise sıralamanın büyük ölçüde değiştiğini görmekteyiz. Lider 

durumdaki Toyota Motor 11. Sıraya gerilerken, birinci sırayı ABD’li elektronik ticaret devi Amazon 

kapmış durumda. Geçen 10 yıllık sürede listenin başında olan firmaların Ar-Ge harcamalarındaki 

tutara baktığımızda ise %250’den fazla bir artışı görmek mümkündür. 2008 yılında birinci sırada yer 

alan Toyota’nın Ar-Ge harcaması 8.76 milyar dolar iken; 2018 yılında birinci sırada olan Amazon’un 

Ar-Ge harcaması 22.6 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir. 

2008 yılında Ar-Ge harcamalarında lider durumda ve ilk yirmide yer alan ÇUŞ’ların 12 tanesi 

ABD menşeli iken, 2018 yılında bu sayı 10’a düşmüştür. 2008 yılında ilk sıralarda yer alan firmalar 

daha ziyade otomotiv ve kimya sanayii dallarındaki firmalardan oluşurken, 2018 yılında ise üst 

sıralardaki firmalar genellikle bilgi teknolojileri ve elektrik-elektronik endüstrisindeki firmalardan 

oluşmaktadır. 
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Tablo 1: Yıllara Göre Küresel Ar-Ge Harcamasındaki Lider Şirketler (Milyar Dolar) 

(2008 ve 2018 Yılı Kıyaslaması) 

Sıra Şirket Adı Ülkesi 2008 Sıra Şirket Adı Ülkesi 2018 

1 Toyota Motor Japonya 8.76 1 Amazon.com. ABD 22.6 

2 Pfizer ABD 6.90 2 Alphabet ABD 16.2 

3 Ford Motor ABD 6.85 3 Volkswagen Almanya 15.8 

4 Microsoft ABD 7.96 4 Samsung G. Kore 15.3 

5 GlaxoSmithKline ABD 7.63 5 Intel ABD 13.1 

6 General Motors ABD 6.10 6 Microsoft ABD 12.3 

7 Siemens AG Almanya 6.91 7 Apple ABD 11.6 

8 Volkswagen Almanya 6.81 8 Roche Holdings İsviçre 10.8 

9 Intel ABD 6.81 9 Johnson&Johson ABD 10.6 

10 Sanofi-Aventis Fransa 6.81 10 Merck Almanya  10.2 

11 IBM ABD 6.03 11 Toyota Motor Japonya 10.0 

12 Novartis AG İsviçre 6.43 12 Novartis AG İsviçre 8.5 

13 Matsuhita Electric Japonya 5.76 13 Ford Motor ABD 8.0 

14 Nokia Finlandiya 6.37 14 Facebook ABD 7.8 

15 Johnson&Johson ABD 6.04 15 Pfizer ABD 7.7 

16 Roche Holdings İsviçre 5.72 16 General Motors ABD 7.3 

17 Merck&Co. ABD 5.43 17 Daimler Almanya 7.1 

18 Honda Motor Japonya 5.13 18 Honda Motor Japonya 7.1 

19 Nissan Motor Japonya 5.52 19 Sanofi-Aventis Fransa 6.6 

20 Cisco System ABD 4.97 20 Siemens AG Almanya 6.1 

Kaynak: R&D Magazine, 2008; PwC, 2018, https://www.strategy-business.com/feature/What-the-Top-

Innovators-Get-Right?gko=e7cf9 (01.11.2018) 
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Dünya’nın önde gelen danışmanlık şirketlerinden olan PwC’nin yayımladığı bir raporda Küresel 

Ar-Ge harcamalarının 2018 yılındaki seyri özetle şöyle belirtilmektedir (PwC, 2018); 

- Önde gelen teknoloji göstergelerinden birisi olan “Küresel İnovasyon 1000” listesinde yer alan 

firmaların Ar-Ge harcamaları 2018 yılında %11,4 artarak 782 milyar dolara yükselmiştir. 2016‘dan 

2017 yılına geçişte artış oranı ise %3,2 olarak gerçekleşmişti. 

- Ar-Ge harcaması sıralamasında ilk yirmide yer alan firmaların toplam Ar-Ge harcamaları bir 

önceki yıla göre %27,4 artarak 214.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Listenin lideri 

durumunda olan Amazon firmasının 2017 yılında 16.2 milyar dolar olan Ar-Ge harcaması 2018 

yılında %40,6 oranında artarak 22.6 milyar dolara yükselmiştir. 

- Havacılık, savunma sanayi, kimya ve enerji dışındaki tüm endüstri dallarında 2018 yılında Ar-

Ge harcamaları arttı. Toplam Ar-Ge harcamalarının %76’sını oluşturan ve ilk yirmide yer alan dört 

sektörde (bilgi işlem ve elektronik, sağlık, otomobil, yazılım ve internet) Ar-Ge harcamaları artış 

gerçekleşse de bu sektörlerdeki harcamalar yörünge değiştirdi. 2017 yılına kadar olan süreçteki son 

beş yılda yatay bir seyir izleyen bilgi işlem ve elektronik sektöründeki Ar-Ge harcamaları 2017 yılında 

yukarı doğru bir tırmanışa geçti. 2018 yılı boyunca da bu eğilim devam edeceği umulmaktadır. 

- 2018’de tüm bölgelerdeki Ar-Ge harcamalarında artış oldu. Fakat en hareketli İnovasyon 

yatırımlarının olduğu bölge Çin ve Avrupa oldu. Çinli şirketler %34,4 gibi büyük oranlarıyla, Ar-Ge 

harcamalarındaki artışa liderlik ettiler. Ayrıca Küresel İnovasyon 1000 listesindeki şirketlerinin 

sayılarını da %16 artırarak en büyük artışı sağlamış oldular. Avrupalı şirketler ise hem Ar-Ge 

harcamalarındaki büyüme (%14) hem de Küresel İnovasyon 1000 içerisine kattıkları şirketlerin oranı 

(%7) ile ikinci sırada yer aldılar. 

 

Kaynak: PwC, 2018, https://www.strategyand.pwc.com/media/file/2017-Global-Innovation-1000-Fact-Pack.pdf 

(01.11.2018) 

Grafik 1: “Küresel İnovasyon 1000” Listesindeki Firmaların Ar-Ge Harcamaları (2005-2017) 

(Milyar $) 
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“Küresel İnovasyon 1000” listesindeki firmaların 2005-2017 yılları arasındaki Ar-Ge 

harcamalarının seyrinin gösterildiği Grafik 1’deki bilgilere göre, bu süre zarfında artışın olmadığı tek 

dönem 2009 yılından 2010 yılına geçişte yaşanmıştır. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarında %5.6 

oranında bir düşüş yaşanmıştır. Kuşkusuz bu azalışta, 2008 yılında ABD’de patlak veren Morgage 

Krizi olarak adlandırılan ekonomik kriz etkili olmuştur. Söz konusu süre zarfında  “Küresel İnovasyon 

1000” listesindeki firmaların Ar-Ge harcamalarındaki ortalama artış oranı %4.8 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Grafik 2: Ar-Ge Faaliyetlerinin Küreselleşmesini Sağlayan Yollar 

Ar-Ge faaliyetlerinin bu denli artmasında, ÇUŞ’larca gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin 

uluslararasılaşmasının büyük payı vardır. Ar-Ge faaliyetlerinin küreselleşmesi genellikle üç şekilde 

gerçekleşmektedir: i) ÇUŞ’ların yatırımlarıyla, ii) Patent yoluyla ve iii) ÇUŞ’ların gelişmekte olan 

ülkelerde Ar-Ge birimleri kurmasıyla. 

2.1. Çok Uluslu Şirketlerin Yurtdışı Ar-Ge Yatırımları 

Değişen teknolojilerin ve daha da kısalan ürün yaşam döngülerinin hızıyla şekillenen mevcut 

küresel çevrede, ÇUŞ’lar, doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ile teknolojinin işbirliği sayesinde 

dünyanın çeşitli bölgelerinde çok daha fazla sınır ötesi (off-shore) Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiriyorlar. 

ÇUŞ’ların kendi yurtiçi sınırlarının ötesine doğru genişlemeleri yeni bir olgu olmamasına karşın, off-

shore Ar-Ge faaliyetleri artmakta ve coğrafi olarak gelişmekte olan ülkelere doğru erişmektedir. Yeni 

evsahibi ülkeye yönelen, DYY’le ilişkili Ar-Ge faaliyetlerindeki bu yayılma off-shore hizmetleri 

olgusunun daha geniş kısmını oluşturmaktadır (UNCTAD, 2005b: 3-4). 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından Kasım 2004-Mart 2005 

dönemini ilişkin geniş bir Ar-Ge yatırımcısı üzerinde gerçekleştirilmiş bir araştırmaya göre, ortalama 

bir firma 2003 yılında Ar-Ge bütçesinin %28’ni yurtdışında harcamıştır. Toplam Ar-Ge personeli 

içinde yurtdışında istihdam edilen Ar-Ge personeli açısından da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

UNCTAD araştırmasında ön plana çıkan diğer bir nokta, daha önce de belirtilen, yurt dışı Ar-Ge 

faaliyetlerinin özellikle belirli alanlarda yoğunlaşması gerçeğidir. Söz konusu araştırmada yer alan 

verilere göre, uluslararasılaşan Ar-Ge faaliyetlerinin büyük çoğunluğu kimya ve ilaç sanayi 

(farmakoloji) alanında gerçekleştirilmiştir. Kimya ve ilaç endüstrisinden sonra ise sırasıyla elektrik-

elektronik ve bilgisayar donanım endüstrisi gelmiştir (UNCTAD, 2005a: 122-123). 

Ar-Ge Faaliyetlerinin 
Küreselleşmesini 
Sağlayan Yollar  

ÇUŞ’ların 
Yatırımları 

Patent 

ÇUŞ’ların 
Gelişmekte Olan 
ülkelerde Ar-Ge 
Birimleri Kurması 
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ÇUŞ’larca gerçekleştirilen uluslararası Ar-Ge faaliyetlerinin büyük çoğunluğu daha ziyade 

OECD bölgesinde gerçekleşmesine rağmen yükselen ya da gelişen piyasalarda bu tip yatırımların 

gittikçe arttığı gözlenmektedir. Economist Intelligence Unit tarafından 2007 yılında yapılan ve 

300’den fazla uzmandan alınan görüşlere dayanarak oluşturulan bir çalışmada, denizaşırı Ar-Ge 

yerleşimi açısından yapılan değerlendirmeye göre, Hindistan, ABD ve Çin en cazip merkezler olarak 

görülmektedir (OECD, 2008a: 27). 

Dünya ölçeğinde gerçekleştiren Ağustos 2002-Haziran 2004 dönemine ait 1.000’den fazla DYY 

niteliğindeki Ar-Ge projesinin 739 tanesi, gelişmekte olan ekonomilerle, geçiş ekonomilerinde 

gerçekleştirilmiştir. Gelişmekte Olan Asya ve Pasifik Bölgesi tek başına bu yatırımların yarıdan 

fazlasını almıştır (563 proje). Bu sonuçlar göstermektedir ki, yeni istihdam meydana getiren greenfield 

Ar-Ge projeleri gelişmekte olan ülkelere, özellikle de Çin ve Hindistan’a doğru kayıyor (UNCTAD, 

2005b). 

Ülkeler düzeyindeki veriler incelendiğinde, hem göreli hem de mutlak bir biçimde Özel Kesim 

Ar-Ge Harcamalarının artış kaydettiği görülmektedir. Özel Kesim Ar-Ge Harcamalarının dünya 

genelindeki Toplam Ar-Ge Harcamaları içindeki payı 2001’de %20 iken 2013’de %28’e çıkmıştır. 

Yabancı sermayeli firmaların toplam Özel Kesim Ar-Ge Harcamalarındaki payı, küçük ve orta ölçekli 

ülkelerde daha yüksektir. Belçika, İrlanda, Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi ülkelerde Yabancı 

sermayeli firmaların toplam Özel Kesim Ar-Ge Harcamaları, Toplam Özel Kesim Ar-Ge 

Harcamalarının yarısından fazlasına tekabül etmektedir (Dachs & Zahradnik , 2017). 

OECD’ye ait verilerden oluşan Grafik 3’de seçilmiş bazı ülkelerdeki Özel Kesim Ar-Ge 

Harcamalarında, yabancı menşeli firmaların payı gösterilmektedir. Grafikten de görüleceği üzere bu 

konuda İsrail ilk sırada gelmektedir. İsrail’i sırasıyla İrlanda, Belçika ve Çekya izlemektedir. 

 
Kaynak: OECD, Activity of Multinational Enterprises Database, 2017 

Grafik 3: Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Toplam Özel Kesim Ar-Ge Harcamalarında Yabancı 

Menşeli Firmaların Payı (2015 veya Sonraki Yıllara Ait Veriler) 
Ar-Ge’nin uluslararasılaşması ABD ve AB tarafından yönetilmektedir. 2013 yılında ABD’li 

firmaların Euro Bölgesi’ndeki Ar-Ge harcamaları 18 Milyar Euro, Euro Bölgesi firmaların ABD’deki 

Ar-ge harcamaları ise 22 milyar Euro tutarında gerçekleşmiştir (Dachs & Zahradnik , 2017). 
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2.2. Patent Yoluyla Ar-Ge Faaliyetlerinin Küreselleşmesi 

Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararasılaşması sadece innovasyon sürecinin bir girdisi olarak Ar-Ge 

harcaması yapmakla gerçekleşmez; patent yoluyla da uluslararasılaşabilir. Patent, bir fikri mülkiyet 

hakkıdır ve buluş sahibine sağlanan bir hak olup üçüncü şahısların buluş konusu ürünü üretme ve 

satma gibi tasarruflarına karşı patent sahibini korumaktadır. Patent koruması sadece sınırlı bir zaman 

dilimi için söz konusudur. Sayılı yıllar sonra buluş konusu ürüne ilişkin patent koruması kalkmakta 

olup üçüncü şahıslar tarafından kullanımı mümkün olmaktadır. Patent verilerinin analizi uzun 

zamandan beri teknolojik değişim sürecinin çeşitli yönlerini analiz etmek için kullanılan önemli bir 

metot olarak karşımıza çıkmaktadır (Karaöz & Albeni, 2004: 3). Patent verileri, geniş ölçüde mevcut 

ve güvenilir istatistiksel bilgi kaynaklarına ilişkin verilerdir ve günümüzde de Ar-Ge’nin 

küreselleşmesi çalışmalarında da gittikçe artan ölçüde kullanılan veriler arasında yer alır. 

Tablo 2: ABD, AB-28 ve Japonya'ya Ait Üçlü Patent Ailesi Sayıları 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ABD 17.374 12.744 13.193 13.712 14.601 14.688 14.886 

AB-28 18.392 13.205 13.286 13.088 13.329 13.511 13.599 

Japonya 17.722 18.463 18.565 18.637 17.542 17.484 17.361 

OECD Toplamı 59.246 49.355 49.929 50.562 50.903 51.154 51.363 

Kaynak: OECD, Main Science and Technology Indicators, Volume 2017, Issue 1. 

Yapılan analizler üçlü patent ailesi (triadic patent families)282 sayısı ile sanayi kesimi tarafından 

finanse edilen Ar-Ge harcamaları arasında pozitif yönlü güçlü bir korelasyon (R²=0,98) olduğunu 

göstermektedir (OECD, 2008b). Bu yüzden ABD, Japonya, Almanya ve Fransa’da daha çok Ar-Ge 

harcaması yapıldığından dolayı daha fazla patent yoğunluğu vardır. 

Tablo 3: ABD, AB-28 ve Japonya'nın Üçlü Patent Ailesindeki Payı (%) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ABD 28,60 24,44 24,93 25,45 26,80 26,68 26,73 

AB-28 30,27 25,32 25,11 24,29 24,47 24,55 24,42 

Japonya 29,17 35,41 35,08 34,59 32,20 31,76 31,18 

OECD Toplamı 97,52 94,65 94,35 93,83 93,44 92,94 92,24 

Kaynak: OECD, Main Science and Technology Indicators, Volume 2017, Issue 1. 

                                                           
282

 Üçlü Patent Ailesi (Triadic Patent Families): Üçlü Patent Ailesi kavramı, OECD tarafından, aynı 

buluşun korunması amacıyla Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japon Patent Ofisi (JPO) ve ABD Patent ve 

Ticari Marka Ofisi (USPTO)’den alınmış patentler seti olarak adlandırılmaktadır.  
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2015 yılında OECD üyesi ülkelerin üçlü patent ailesi başvuru oranı toplam sayının %97’sine 

denk gelirken, bu oran 2015 yılında %92’ye düşmüştür. Benzer düşüş eğilimi ABD firmaları için de 

gözlemlenmektedir. Japon firmalarının oranları ise 2005’de %29 iken 2010’da %35’lere çıkmasına 

karşın sonraki yıllarda biraz düşüş göstermiş %24’lük seviyelerde bir oranda yer almaktadır. 

2.3. Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Uluslu Şirketlerin Ar-Ge Birimleri 

ÇUŞ’larca gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri çok çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmaktadır. ÇUŞ’ların iştirakleri tarafından ev sahibi ülkede gerçekleştirilen Ar-Ge türleri bir 

bakıma, o yabancı iştirake yüklenmiş olan farklı teknolojik fonksiyonu yansıtır. ÇUŞ’ların yabancı 

iştiraklerince gerçekleştirilen Ar-Ge türleri; i) Teknoloji Transfer Birimleri, ii) İçsel Teknoloji 

Birimleri, iii) Bölgesel Teknoloji Birimleri, iv) Küresel Teknoloji Birimleri ve v) Özel Sektör 

Teknoloji Birimleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Teknoloji Transfer Birimleri (Technology Transfer 

Units), İmalat birimleri ile yakın ilişkide olan ve ev sahibi ülkedeki yerel şartlara ana şirketin ürün ve 

süreçlerinin adaptasyonunu uyum sağlamak için kurulmuş birimlerdir. Diğer bir deyişle, iştiraklere 

ana şirketin teknolojisinin transferini kolaylaştırmak ve yerel düzeyde teknik hizmet sunmak amacıyla 

kurulmuş birimlerdir. İçsel Teknoloji Birimleri (Indegenus Technology Units),yerel piyasalar için yeni 

ürünler geliştirmek amacıyla kurulmuş birimlerdir. Bölgesel Teknoloji Birimleri (Regional Technology 

Units), bölgesel piyasalar için yeni ürünler üretme ya da mevcut ürünleri geliştirme amacıyla 

kurulmuşlardır. Küresel Teknoloji Birimleri (Global Technology Units), küresel piyasalara yönelik 

ürünler üretmek amacıyla kurulmuş birimlerdir. Özellikle iki nedenden dolayı bu uygulanmaktadır: a) 

Bir ÇUŞ üretimini parçalara bölüp de bunların yurt dışındaki bir dizi uzmanlaşmış iştirakleri arasında 

dağıtmış olduğunda,  birbirleriyle alakalı ürünleri ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin de benzer bölgelerde 

gerçekleştirilmesi, b) Bir dizi üretim gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakların çeşitli bölgelere 

doğru yapılan bir dağıtım organizasyonda etkinlik sağlamak. Özel Sektör Teknoloji Birimleri 

(Corporate Technology Units): Ana şirketin gelecekteki rekabet gücünü artırması ve korumasını 

sağlamak amacıyla, ana şirket için uzun dönemli yeni temel teknolojiler oluşturma ya da sadece tabiat 

araştırmaları için kurulmuş birimlerdir (UNCTAD, 2005b). 

3. KÜRESELLEŞEN AR-GE FAALİYETLERİNİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme Ar-Ge’nin yayılmasının önündeki engelleri 

azaltmakta, bu durum Ar-Ge sürecinin daha sistematik ve standart hale gelmesine, böylece Ar-Ge 

faaliyetinin pek çok bölgede bölümlere ayrılmasına ve yayılmasına imkan sağlamaktadır.  

3.1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Küreselleşmesini Belirleyen Unsurlar 

Edler, Meyer-Krahmer ve Reger tarafından ABD, Avrupa ve Japon menşeli 200’den fazla ÇUŞ 

üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, şirketleri Ar-Ge faaliyetleri konusunda uluslararasılaşma iten 

dokuz temel neden olduğu saptanmıştır. Bunlardan üç tanesi en önemli motivasyon unsuru olarak ön 
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plana çıkmıştır. Bu unsurlar; (i) yabancı teknolojilerin yerel piyasalara adapte edilmesi, (ii) yetenekli 

Ar-Ge personelinden yararlanma ve (iii) önde gelen piyasalardan ya da müşterilerden bir şey 

öğrenebilmek. Orta düzeyde öneme sahip dört faktör ise (iv) yabancı şirketlerce geliştirilen teknolojik 

avantajlardan faydalanmak, (v) yabancı teknolojilere ilişkin son gelişmelerden haberdar olmak, (vi) 

yurtiçinde üretilmeyen ürünlerinin üretilmesi için destekte bulunmak, (vii) yerel piyasa 

uygulamalarına ayak uydurmak ve zorlamak. Son olarak en az önem sahip iki unsur ise, (viii) yabancı 

Ar-Ge programlarından avantajlar sağlamak ve (iv) yurt içindeki yetersiz çevre (Edler, Meyer-

Krahmer, & Reger, 2002: 159). 

OECD tarafından yayımlanan ve Özel Kesim Ar-Ge faaliyetlerinin küreselleşmesini içeren bir 

çalışmaya göre, merkeze yakın faktörler Ar-Ge’nin coğrafi dağılımında merkezi faktörleri güçlendiren 

etkisiyle ona bir denge sağlamaktadır. Yurt dışında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin 

geleneksel yaklaşımda talep yönlü faktörler önemliyken; günümüzde az yönlü faktörler daha fazla 

önem kazanmaya başlamıştır. Ar-Ge’nin gittikçe multidisipliner bir hal almaya başlayan yapısından 

dolayı artan Ar-Ge maliyetleri ve innovasyonda yaşanan küresel rekabet, Ar-Ge maliyetlerini 

düşürebilmek için başka yerlere taşınmaya yol açmıştır. Bu durum ise, firmaları daha fazla dış 

innovasyon kaynaklarına başvurmaya ve stratejik ittifak, şirket birleşmeleri ve şirket satın almaları, 

ortak girişim ve Ar-Ge için dış kaynak kullanımı (R&D outsourcing) gibi bir dizi çeşitli stratejik araç 

kullanmaya itmiştir. 

Tablo 4: OECD’ye Göre Ar-Ge Faaliyetlerinin Küreselleşmesinin Belirleyicileri 

Merkezi Faktörler (Centrifugal Forces) Merkeze Yakın Faktörler (Centripetal Forces) 

Talep Yönlü Faktörler 

- Yerel müşterilere yakın olma ihtiyacı. 

- Yerel piyasalara yönelik ürün tasarlama ihtiyacı. 

Arz Yönlü Faktörler 

- Hünerli bilimsel personele erişim, 

- Tanınmış üniversite ve özel Ar-Ge laboratuarlarına 

yakın olma, 

- Muhtemel partnerlere yakın olma (müşterilere ve 

tedarikçilere), 

- Düşük maliyetli Ar-Ge personeli arzına erişim. 

 - Ar-Ge’deki fırsat ve ölçek ekonomileri, 

 - Anahtar teknolojilerin başkalarının eline geçmesi 

korkusu, 

 - Yüksek koordinasyon ve kontrol maliyetleri, 

 - Karşılaştırmalı güçler ve tarihi durum gibi ev 

sahibi ülkeye ilişkin kuvvetli temeller. 

Kaynak: OECD, The Internationalisation of Bussines R&D:Evidence, Impacts and Implications, 2008, s.18. 
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Avrupa Endüstri Araştırma ve Yönetim Kurumu (EIRMA- European Industrial Research and 

Management Association) tarafından 2004 yılında 40 tane ÇUŞ üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın 

sonuçlarına göre, yurtdışında yeni bir Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirecek ÇUŞ’ların dikkate aldığı temel 

kriterlerin başında kaliteli Ar-Ge personeli, personel ve araştırma faaliyetlerinin maliyeti gelmektedir. 

Bununla birlikte kamu ve üniversite laboratuvarlarının araştırma uygulamaları ve bilgi iletişim 

teknolojileri konusundaki altyapının yeterliliği de bu alanda yatırım kararı alınması konusunda öne 

çıkan unsurlar olarak yer almaktadır (OECD, 2008c: 66). 

3.2. Küresel Ar-Ge Faaliyetlerinin Gidilen Ülke Açısından Boyutu  

Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararasılaşmasının hem ev sahibi hem de misafir gidilen ülke açısından 

etkileri öncelikle ulusal innovasyon kapasitelerini etkileme derecesine bağlıdır. Ulusal İnovasyon 

Sistemi (UİS) yaklaşımı bu etkileri değerlendirme açısından yararlı bakış olarak genelde kabul 

görmektedir. UİS sadece yerel aktörlerden oluşan bir sistem değildir.  

Farklı Ar-Ge türleri (uyumlaştırılmış, yenilikçi, teknolojik kaynaklı), misafir ülkenin UİS 

üzerinde farklı etkilerde bulunur. Bu etkiler aynı zamanda ÇUŞ tarafından Ar-Ge 

uluslararasılaştırmasının şekline bir başka deyişle yapılan Doğrudan Yatırımın türüne göre (sıfırdan 

yatırım ya da iştirakler şeklinde) de değişebilir. Her bir tür, uluslararası bilgi ağlarına bağlanmayı 

meydana getirir. Fakat gerek ev sahibi ülke gerekse misafir ülke açısından farklı etkiler doğurur. 

Ayrıca hem misafir ülkenin hem de ev sahibi ülkenin gelişmiş düzeyi de yine muhtemel etkiler 

bakımından farklı sonuçlar doğurur. Gerçekte bu etkileri ölçmek çok zor olsa da durumu bir kavramsal 

çerçeveye oturtabilmek bakımından UİS’nin performansı ve yapısı bakımından bu etkiler, insan 

kaynakları, bilginin yayılması ve sanayinin gelişmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak 

değerlendirilmektedir. Tabi bu etkileri daha da genişletmek (örneğin, milli gelir üzerindeki etkisi, 

eğitim üzerindeki etkisi vs) mümkündür (UNCTAD, 2005a: 180). 

4. SONUÇ 

Ar-Ge, niteliği itibariyle firmalarca gerçekleştirilen faaliyetler arasında katma değeri en yüksek 

faaliyetler grubunda yer almaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararası hale gelmesi bir yandan bilginin 

ve insan kaynaklarının ülkeler arasında paylaşımını doğururken diğer yandan da yurt içi aktörlerle 

uluslararası Ar-Ge oyuncuları (ÇUŞ’lar) arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmaktadır. Ar-Ge 

faaliyetlerinin uluslararası hale gelmesi uzun vadede hem ev sahibi ülke hem de misafir ülkede çeşitli 

etkiler meydana getirmektedir.  

1990’lardan sonra küreselleşen Ar-Ge faaliyetlerinin temel belirleyicileri nitelikli bilim adamına 

olan artan talep ve artan Ar-Ge maliyetleri olmuştur. Günümüzde uluslararası Ar-Ge faaliyetlerinin 

büyük çoğunluğu ÇUŞ’larca gerçekleştirilmekte ve ağırlıklı olarak OECD bölgesinde 
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gerçekleşmektedir. Ancak buna rağmen yükselen ya da gelişen piyasalar (emerging markets) denilen 

ülkelerde de bu tip yatırımların gittikçe arttığı gözlenmektedir. 

Ülkelerdeki Ar-Ge yapılabilme kapasitesini artıracak, başta nitelikli eleman temini ve mali 

mevzuatın uygunluğu gibi alt yapı konulardaki iyileştirmeler arttıkça ülkelerin küreselleşen Ar-Ge 

yatırımlarından yararlanma imkânları da o ölçüde artacaktır. Bunun için ise öncelikle nitelikli eğitim 

sistemine, sade, uygulaması kolay ve anlaşılır bir mali mevzuata ve iyi organize olmuş teknoparklara 

ihtiyaç vardır. Çalışmada inceleme konusu yapılmış ve Toplam Özel Kesim Ar-Ge Harcamaları içinde 

yabancı menşeli firmaların büyük orana sahip olduğu ülkelerin çoğunun, bahsedilen niteliklere sahip 

olduğu görülmektedir. 
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YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

Doç. Dr. Mustafa Gerşil1/M.C.B.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

Öğr. Gör. Şengül Can2/M.C.B.Ü. Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü 

ÖZET 

Yeşil tedarik zinciri, çevreye duyarlı ürün veya hizmet üretme stratejilerinin birleşmiş olduğu 

bir tedarik zinciri yönetim çeşididir. Şirketlerin sadece çevresel negatif etkilerini azaltmakla kalmayıp 

aynı zamanda verimliliği artırarak onlara yenilik ve süreçlerde büyük bir rekabet avantajı da 

sağlamaktadır. Böylelikle etkin varlık kullanımından karlılığa kadar birçok faktörde iyileşmeler 

görülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak şirketler bazında 3 farklı yaklaşım ortaya atılmıştır. Bunlar 

reaktif, proaktif ve değer yaratıcı yaklaşımdır. Reaktif yaklaşımda, çevreye duyarlı yeşil uygulamalar 

minimum düzeydedir. Proaktif yaklaşımda, çevresel problemlerin çözümünden öte bu problemlerin 

önlenmeye çalışılması da söz konusudur. Değer yaratıcı yaklaşımda ise, iş stratejisi olarak belirlenen 

yeşil aktiviteler mevcuttur. Bu yaklaşımı uygulayan şirketler, çevresel kararlar yayınlarlar ve bu 

kararları tedarik zincirindeki ortaklarıyla paylaşırlar. Zaman içerisinde ortaya çıkan çevre sorunları ve 

doğal kaynakların tükenmeye başlaması nedeniyle işletmeler daha güvenli, sağlıklı ve çevreye 

minimum düzeyde zarar veren ürünler üretmek gibi unsurlara dikkat etmek durumunda kalmaktadırlar. 

Bu noktadan hareketle işletmeler daha az kirleten üretim sistemleri tasarlamak, atıklarını azaltmak, 

çevresel riskleri yönetmek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek amacıyla tedarik zincirlerini 

çevreye daha duyarlı bir yapıya dönüştürmekte ve yeşil tedarik zinciri yönetimini benimsemektedirler. 

Bu çalışmada çevreye duyarlı tedarik zincirini benimsemiş firmaların genel yapısı, yeşil tedarik zinciri 

faaliyetleri ve yeşil tedarik zincirinde karşılaşılan engeller incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Tedarik Zinciri, Yeşil Tedarik Zinciri Faaliyetleri. 

 

GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

ABSTRACT 

A green supply chain is a type of supply chain management in which environmentally friendly 

products or service producing strategies are combined. It’s  not only reduce companies environmental 

negative impacts but also increase productivity and provide them with a great competitive advantage 

in innovation and processes. Thus, there are improvements in many factors, from effective asset 

utilization to profitability. Three different approaches have been introduced in terms of companies. 

These are reactive, proactive and value-creating approaches. Environmentally sensitive green 

applications are minimal, in the reactive approach, In addition to solving the environmental problems, 

proactive approach tries to prevent these problems. Value-added approach has green activities 
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determined as business strategy. Companies implementing this approach publish environmental 

decisions and share these decisions with their partners in the supply chain. Due to the environmental 

problems and the depletion of natural resources over time, the enterprises need to pay attention to the 

elements that are safer, healthier and the products that harm the environment at minimum level. 

Starting from this point of view, enterprises adopt green supply chain management by designing 

supply chains to a more environmentally sensitive structure in order to design less polluting 

production systems, reduce their waste, manage environmental risks and act with a sense of social 

responsibility. In this study, the general structure of the companies that adopt the environmentally 

sensitive supply chain, the green supply chain activities and the obstacles encountered in the green 

supply chain will be examined. 

Keywords: Green Supply Chain, Green Supply Chain Activities. 

 

GİRİŞ 

İnsanlar ve diğer canlılar arasındaki en önemli farklılık doğal çevre ile olan etkileşimidir. 

Buradaki etkileşim kavramı insanın doğal çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmesi anlamına 

gelmektedir. Önceleri avcı toplayıcı bir yaşam stili benimseyen insanlığın tarım ve yerleşik hayata 

geçmesiyle birlikte yaşam tarzı ve bütünüyle değişmiş ve nüfus yoğunluğu da artmıştır. Bu durum 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insanları doğayı kontrol altına alma hedefine yönlendirmiştir. 

İnsanların bilgi düzeyi, geliştirdiği aletler ve teknoloji seviyesi doğa üzerindeki etkisini arttırmıştır. 

Çevre sorunlarının kaynağının bu süreçte oluştuğu söylenebilir. Teknolojik ilerlemeler yıllar içerisinde 

hız kazandıkça insanlar doğal kaynakları kullanırken kendilerini doğanın hâkimi olarak görmeye 

başlamışlardır. Sanayi devrimi ile hız kazanan bu anlayış beraberinde doğal kaynaklar üzerinde aşırı 

baskı ve her şeye rağmen gelişme isteği büyük çevre sorunlarına yol açmıştır (Alagöz, 2007: 44). 

Bu gelişim süreci içerisinde işletmelerin doğaya olan zararları göz ardı edilmiştir. 90’lı yılların 

sonuna gelindiğinde; doğal kaynaklar, çevrenin korunması hem ulusal hem de uluslararası 

platformlarda oldukça önemli bir gündem haline gelmiştir. Yaşanan bu gelişmelerin bir sonucu olarak 

günümüzde çevresel duyarlılık artmış ve işletmelerin gelişimlerini devam ettirirken çevreyi de 

korumaları gerekliliği gündeme gelmiştir. Farklı sektörlerdeki firmaların; çevreye duyarlı ürün/hizmet 

üretmesi, sunumda veya satış sonrası hizmette yani ürün yaşam döngüsünün her aşamasında hem 

ekonomik değer yaratması hem de ekolojik değer yaratmaya odaklanması ve yeşil uygulamaları ön 

plana çıkarmaları beklenmektedir (Zhu vd. 2008: 4).  
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1. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ 

Tedarik zinciri materyalin satın alınarak; temin edilen materyalin ara ürün veya son ürüne 

dönüştürülmesi, son ürünün müşterilere dağıtılması, bu amaç doğrultusunda bir dağıtım ağı 

oluşturulması olarak ifade edilmektedir (Ganeshan ve Harrison, 1995: 1). 

Tedarik zinciri; müşteri, perakendeci, dağıtımcı, montajcı ve tedarikçi kavramlarının 

bütününden oluşmaktadır. Tedarik zinciri yapısal anlamda basit ve karmaşık olarak ayrılmaktadır. 

Zincirde yer alan tüm tedarikçiler birbirlerinden bağımsız biçimde hareket etmektedir. Bu nedenle; 

tedariği yapılacak materyalin yalnızca üst tedarikçi veya doğrudan montaj hattına teslim edilmesi basit 

tedarik zinciri, tedarikçiler arasında hiyerarşik bir yapı olan zincirler ise karmaşık tedarik zinciri olarak 

tanımlanmaktadır. Basit ve karmaşık yapılı tedarik zinciri yapısı şekil 1’ de gösterilmiştir. (Vergara 

vd., 2002:407-408). 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi ise; çevreye duyarlı yönetim uygulamalarının tedarik zinciri 

yönetimine uyarlanması olarak ifade edilmektedir. İşletmelerin çevreye verdikleri zararları en aza 

indirmek amacıyla; işletme içinde ve dışındaki faaliyetlerin çevreye verdiği zararları ölçmek ve en aza 

indirmeye çalışmaktır. Yani yeşil tedarik zinciri yönetimi; tedarik zincirinin bir bütün olarak yeşile 

dönüştürülmesi için işletmelerin bireysel faaliyetlerinden ziyade kolektif bir çevresel uygulama 

hareketinden yola çıkmıştır (Ageron vd., 2012).  

 

Şekil 1: Basit ve Karmaşık Tedarik Zinciri Yapısı 

Kaynak: Vergana vd., 2002: 408. 

Yeşil tedarik zinciri kavramından bahsedebilmek için bir araya gelmesi gereken unsurlar; 

çevresel performansın iyileştirilmesi adına alıcı ve tedarikçinin etkileşimi, tersine tedarik süreci, son 
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kullanıcının kullandığı ürün/bileşenleri geri dönüşüme kazandırabilmesi, alıcının tedarikçiler ile ilgili 

denetim ve sertifikalandırma belgelerine erişimi ve alıcı ile tedarikçi arasındaki çevre dostu sistem ve 

yatırımlardır (Klassen ve Johnson, 2004:232-233). Yeşil tedarik zinciri yönetimi; ürünün 

geliştirilmesi, malzemenin tedarik edilmesi, üretim faaliyetleri, dağıtım ve satış sonrası tüm 

faaliyetlere entegre edilmesini gerektirir. Yeşil tedarik zinciri yönetimi; hem işletme performansını 

arttıran hem de doğaya verilen zararı en aza indirmeye çalışan oldukça etkili bir süreçtir. Yeşil tedarik 

zinciri yönetiminden sadece ve sadece satın almadan başlayarak dağıtıma kadar bir ürün yaşam 

döngüsünün tüm süreçlerinde bulunuyorsa bahsedilebilir. Daha geniş bir bakış açısıyla çevre yönetimi 

uygulamalarının tedarik zincirindeki bütün paydaşlar tarafından benimsenmesi yeşil tedarik zinciri 

yönetimi olarak ifade edilebilir (Günday, 2018: 34).  

 

Şekil 2: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Süreci 

Kaynak: Toke vd., 2010. 

2. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ 

Yeşil tedarik kapsamındaki uygulamalar satın alımı yapılan mal/hizmet veya tedarikçinin 

çevresel açıdan daha iyi performans göstermesini hedeflemektedir. Bu nedenle; paydaşlarla işbirliği 

yapılırken; geri dönüşüm ve atıkların paketlenmesi, ürün/süreç/tedarikçi hakkında bilgi edinilmesi ve 

ortak ürün geliştirilmesi gibi uygulamaları içermektedir  (Bowen vd., 2001). 
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Şekil 3: Yeşil Tedarik Zinciri Faaliyetleri 

Kaynak: Green vd., 2012; Zhu vd., 2005: 453.  

Yeşil tedarik zincirinde yer alan faaliyetler farklılık göstermekle birlikte genel olarak; yeşil satın 

alma, müşterilerle işbirliği yapma, ekolojik tasarım ve yatırımların geri kazanımı olacak şekilde dört 

temel alanda toplanmaktadır. Yeşil üretim/paketleme/dağıtım gibi unsurlar müşteriler ile işbirliği 

kapsamında değerlendirilebilir (Günday, 2008: 41).   

2.1. Yeşil Satın Alma 

Üretim için gereken malzeme/bileşenlerin tedarikçiler aracılığıyla temin edilmesi satın alma 

olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç içerisinde tedarikçinin seçimi, malzemenin seçimi, kaynak 

kullanılması, satın alma, sevkiyat planlaması, envanter yönetimi ve malzeme yönetimi gibi faaliyetler 

bulunmaktadır  (Toke vd., 2010). Yeşil satın alma faaliyetleri kapsamında; satın alımı yapılacak 

malzemelerin yeni kullanılabilir, geri dönüşümü yapılabilir veya geri dönüşüm ile elde edilmiş 

malzemelerden seçilmesini süreçleri bulunmaktadır (Min ve Kim, 2012).  

Başka bir ifadeyle daha etkin olarak geri dönüştürülebilen, çevreye verdiği zarar daha az olan 

hammaddelerin tedarik edilmesi süreci yeşil satın alma sürecidir. Yeşil satın alma sürecini yalnızca 

mal/hizmet alımı olarak düşünmek yanlıştır. Özellikle teknoloji edinirken; çevreye duyarlı, daha az 

enerji tüketen ve daha az atık üreten temiz teknolojilerin tercih edilmesi süreci de bir yeşil satın alma 

faaliyetidir (Günday, 2008: 42).   

2.2.  Ekolojik Tasarım 

Üretim maliyetlerinin %80’inin ayırıldığı tasarım faaliyetlerinde yenilikçi uygulamalar ve 

çevreye duyarlılığın arttırılmasıdır. Ürünün ömür devri boyunca çevre, sağlık, güvenilirlik ve 

sürdürülebilirlik hedeflerine uygun tasarım performanslarının sağlanması ekolojik tasarım olarak 

tanımlanmaktadır (Liu vd., 2017:184). 

Ekolojik tasarım üreticilerin tasarım yaparken; malzeme/enerji tüketimini mimimum seviyeye 

indirmesi, bileşenlerin yeniden kullanılması/dönüştürülmesi/geri kazanımlarının kolaylaştırılması ve 

üretim sürecinde zararlı madde kullanımından kaçınılması veya azaltılmasına dikkat edilmesi 
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gerekmektedir. Yeşil ürün tasarımında firmaların; ürün işlevselliğini arttırması ve yeniden kullanımı 

için faaliyetlerin tespit edilmesini de hesaba katmaları gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerle tasarım 

sürecinden başlayarak iş birliği içerisinde olmaları gerekmektedir. Ekolojik tasarımda ana fikir maliyet 

ve işlevsel olması yanı sıra ürünün çevresel performansını da arttırmaktır. Bu nedenle ürün geliştirme 

aşamasından başlayarak tasarımcıların; kaynakların korunması, demontaj, geri dönüşüm, kirliliğin 

azaltılması, yeniden üretim ve yok edilebilirlik gibi unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir. Ekolojik 

tasarım faaliyetleri kapsamındaki diğer önemli bir konu ise; ürün kullanılırken tüketeceği enerji 

miktarını azaltacak şekliyle tasarlanması gerekliliğidir (Günday, 2008: 44).   

2.3. Müşteri İşbirliği 

İşletmenin müşterilerini doğru analiz etmesi, ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu ihtiyaçları 

karşılamaya istekli olması müşterilerle işbirliği anlamına gelmektedir. Müşteri istek ve ihtiyaçları 

konusunda bilgi sahibi olmak, sonrasında da olabildiğinde kısa vakitte bu ihtiyaçlara cevap verebilmek 

rekabet avantajı sağlamaktadır. Müşteri sadakati bu şekilde sağlanır ve işletme müşteri devamlılığı 

kazanır (Vickery vd., 2003: 526). 

Müşterilerle yapılan işbirliği aracılığıyla tedarik tabanında çevreye duyarlı yönetim 

uygulamaları da artmaktadır. Müşteriye ürün hakkında bilgilendirme yapılarak ürünün çevreye 

duyarlılığı açısından farkındalık oluşturulabilir. Müşteri işbirliği ve firmanın tasarım sürecine dâhil 

olmasıyla birlikte müşterilerin çevresel uygulamalara yönelmeleri ve süreç iyileştirmeleri de 

gerçekleştirilebilmektedir. Yeşil paketleme de müşteri işbirliğinin diğer bir adımıdır. Sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine paralel biçimde işletmeler inovatif uygulama, yeni ürün geliştirme ve tasarım 

faaliyetleri ürünün yaşam eğrisi içerisinde geliştirilmektedir (Günday, 2008: 45).   

2.4. Yatırımın Geri Kazanımı 

Diğer yeşil uygulamalar kadar sürdürülebilir bir uygulama olmamakla birlikte yapılan yatırımın 

geri kazanımı; geri dönüşümü yapılabilen ürünlerin kullanım süresini uzatan bir uygulamadır. 

Yatırımın geri kazanımı tedarik zincirinde yer alan en uç noktadır  (Zhu vd., 2005:453) 

3. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ BENİMSEYEN FİRMALARIN GENEL YAPISI 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi benimseyen firmaların üst yönetimden tam destek almaları 

gerekmektedir. Hamel ve Pramalad (1989) yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında yenilikçi 

uygulamaların firmada benimsenmesi için direkt olarak üst yönetimin desteğine ihtiyaç duyulduğunu 

görmüşlerdir. Yine Hoejmose vd. (2012) çalışmalarında yeşil tedarik zinciri yönetimi için üst yönetim 

desteğinin oldukça belirleyici olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca orta seviyede görev yapan 

yöneticilerin tutumları da yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin çalışanlar tarafından 

benimsenmesi konusunda belirleyici olduğu görülmüştür (Günday, 2008: 48).    
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Genel anlamda firmaların yeşil tedarik zinciri yönetim faaliyetleri çevresel sürdürülebilirlik ve 

örgüt içerisindeki süreçlerle ilişkili verilerin sağlıklı şekilde toplanmasına bağlıdır. Firmaların yeşil 

tedarik zinciri yönetiminde benimsemesi gereken faktörler genel olarak (Kannan vd., 2014: 434): 

 Üst yönetimden alınacak destek, 

 Birimler arasındaki koordinasyon, 

 Regülasyonlara uyum sağlayabilmek, 

 Sertifikalandırma, 

 Tedarikçi seçimine özen gösterme, 

 Tedarikçilerin çevresel uygulamalara teşvik edilmesi, 

 Tedarikçilerin denetlenmesi, 

 Tedarikçiye tedarik sağlayan firmaların denetlenmesi, 

 Tasarım seviyesinden başlayarak müşterilerle işbirliği yapılması, 

 Üretimde temiz teknolojilerin tercih edilmesi, 

 Malzeme/bileşen/enerji kullanımını azaltan ayrıca geri dönüştürülebilen, yeniden 

kullanılabilen tasarımların yapılması, 

 Zararlı ve toksik bileşen kullanımını azaltan veya hiç kullanmayan tasarımlar yapılması, 

 Çok fazla stoklu çalışılmaması, 

 Atıkların satılarak değerlendirilmesi, 

 Eskiyen ekipmanların satılması. 

Günümüzde çevre bilinci yüksek işletme ve ürünler gerek araştırmacıların gerekse de 

uygulayıcıların dikkatini yoğun biçimde cezbetmektedir. Aynı biçimde son dönemde stratejik 

planlama ve faaliyetlerde çevreye duyarlı uygulamaları kullanan işletmelerin sayısında da artık 

görülmektedir (Günday, 2008: 71).     

4. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMLARI 

Çevresel yönetim anlayışında üç farklı yeşil yaklaşım ortaya koyulmaktadır. Bu yaklaşımlar; 

reaktif, proaktif ve değer yaratan yaklaşımlar olarak tanımlanmaktadır. Reaktif yaklaşım en dar 

kapsamlı olanıdır ve bu yaklaşımı benimseyen firmaların çevreye duyarlı uygulamaları en düşük 

seviyededir. Firmalar geri dönüştürülebilen parçaları olan ürünlerin satın alınmasına, yeşil 

etiketlemeye ve üretimin çevreye olan etkilerini azaltmak amacıyla filtre kullansalar da bu faaliyetler 

çoğunlukla yasal zorunluluklar dolayısıyla gerçekleştirilmektedir. Proaktif yaklaşımda ise; çevre 

problemleri sonrasında değil se çevresel bir sorun oluşmadan önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

yaklaşım; ürünlerin geri dönüştürülebilir olmasına önem verir. Değer yaratıcı yaklaşım ise en geniş 

kapsamlı olan yaklaşımdır ve bu yaklaşımı benimseyen firmalar; iş stratejilerine yeşil uygulamalar 

eklemektedir. Bu firmaların çevresel kararları tedarik zincirinde yer alan ortaklarını da kapsamaktadır 

(Büyükozan ve Vardaloğlu, 2009: 3). 
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Tablo 1. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımları 

Reaktif Yaklaşım 

Minimum kaynak kullanılması 

Geleneksel organizasyon yapısı 

Bireysel sorumluluklar  

Mevzuat ve yasal zorunluluklara uymak için stratejiler  

Geri dönüşümlü ürünlerin tedarik edilmesi 

Geri dönüşebilen ürünleri etiketleme 

Proaktif Yaklaşım 

Minimum kaynak kullanılması 

Üst yönetim kararlarının alınması 

Fonksiyonel yaklaşımlar 

Çevre politikasının hazırlanması 

Çevre denetiminin yapılması  

Geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilirlik girişimleri 

Yeşil parça ve ürünlerin tasarımı 

Değer Yaratıcı Yeşil Yaklaşım 

Çevre yaklaşımı için stratejik kararların alınması  

Tedarik zinciri girişimlerinin oluşturulması 

Sistematik çevre dostu uygulamalar  

Esnek modellerin tasarımı 

Demonte/geri dönüştürülebilir/yeniden kullanılabilir ürünler tasarlamak  

Çevresel yaşam döngüsü analizi  

Süreç, ürün ve hizmet değerleme  

Tedarikçilere çevreye duyarlılık kararları sunma ve izleme 

Kaynak: Büyükozan ve Vardaloğlu, 2009’dan alınarak tekrar düzenlenmiştir. 
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5. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİNDE YAŞANAN ENGELLER 

Yeşil tedarik zinciri yönetiminin gerçek hayattaki uygulamaları işletmeler için bazı engeller 

yaratabilir. Bu engellerin kapsamı; işletmenin ölçeğine, küçük ila orta ölçekli işletmelere, çok uluslu 

şirketlere göre değişebilir ancak bunların çoğu standart özellikler taşımaktadır. Yeşil tedarik zinciri 

yönetiminin uygulanması sırasında karşılaşılan engeller dış kaynak, teknoloji, bilgi, finans, katılımcı 

ve destekleyici olmak üzere beş ana alanda sınıflandırılmıştır. Bu engellerin ihmal edilemez bir kısmı 

işin iç dinamiğinden kaynaklansa da, bunlardan bazıları da müşterilerden, satıcılardan ve 

hükümetlerden kaynaklanabilir. Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda yirmi dört farklı engelin 

öne çıktığı görülmüştür (Baki, 2018):  

 Yeşil ürünlerin finansmanı için banka kredilerinin mevcudiyeti,  

 Yeşil sistemlere geçişin maliyeti,  

 Riskli malzemelerin bertaraf maliyeti,  

 Yeşil / çevre dostu ambalajların maliyeti,  

 Toplama maliyeti kullanılmış ürünler,  

 Yeşil ürün uygulamaları için eğitim faaliyetlerinin olmaması,  

 Tersine lojistik uygulamalarında farkındalık eksikliği,  

 Çevresel faydalar konusunda ikna edici tarafların eksikliği,  

 Çevresel konularda bilgi eksikliği,  

 İş üzerindeki çevresel etkilerin farkında olmaması,  

 Yetersiz bilgi teknolojisi uygulamaları,  

 İleri teknolojileri benimsemeye karşı direnç,  

 Kullanılmış ürünleri geri dönüştüren süreçlerin tasarlanmasında zorluk,  

 Yetersiz teknik uzmanlık,  

 Yeni sistemlere geçişte yetersiz esneklik,  

 Pazar rekabeti ve belirsizlik,  

 Yetersiz devlet desteği,  

 Üst yönetimin yetersiz desteği,  

 Yetersiz müşteri bilinci,  

 Başarısızlık korkusu,  

 Sınırlandırıcı şirket politikaları,  

 Satıcı / tedarikçilerin isteksizliği,  

 Tedarikçi / tedarikçi açısından çevre bilincinin yetersiz olması, 

 Satıcıların / tedarikçilerinin çevresel uygulamalarının değerlendirilmesi ve izlenmesi 

karmaşıklığı. 
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6. SONUÇ 

Zaman içerisinde ortaya çıkan çevre sorunları ve doğal kaynakların tükenmeye başlaması 

nedeniyle işletmeler daha güvenli, sağlıklı ve çevreye minimum düzeyde zarar veren ürünler üretmek 

gibi unsurlara dikkat etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu noktadan hareketle işletmeler daha az 

kirleten üretim sistemleri tasarlamak, atıklarını azaltmak, çevresel riskleri yönetmek ve sosyal 

sorumluluk bilinciyle hareket etmek amacıyla tedarik zincirlerini çevreye daha duyarlı bir yapıya 

dönüştürmekte ve yeşil tedarik zinciri yönetimini benimsemektedirler. 

İşletmeler; birçok yasal, sosyal ve ticari fayda sağlayan yeşil tedarik zinciri yönetimi 

uygulamalarına giderek artan ilgi gösteriyor. Bununla birlikte işletmeler yeşil tedarik zinciri 

yönetimine geçiş/uygulama sırasında önemli ölçüde engellerle karşı karşıya kalmaktadır ve bu 

engellere karşı eyleme geçme konusunda zorluklar yaşamaktadır.  
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İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ  UYGULAMALARI 
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Doç. Dr. Mustafa Gerşil1/M.C.B.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

 

ÖZET 

Veri madenciliği, büyük miktarlardaki verinin içinden geleceği tahmin edilmesinde yardımcı 

olacak anlamlı ve yararlı bağlantı ve kuralların bilgisayar programlarının aracılığıyla aranması ve 

analizidir. Ayrıca veri madenciliği, çok büyük miktardaki verilerin içindeki ilişkileri inceleyerek 

aralarındaki bağlantıyı bulmaya yardımcı olan ve veri tabanı sistemleri içerisinde gizli kalmış 

bilgilerin çekilmesini sağlayan veri analizi tekniğidir. Günümüzde veri madenciliği işletmeler için çok 

önemli hale gelmiştir. Çok büyük ölçekli veriler, farklı alanlardaki büyük ölçekli veri tabanları 

içlerinde değerli verileri bulunduran bir veri madeni gibi düşünülebilir. Veri madenciliği araçları 

kullanılarak, işletmelerin daha etkin kararlar almasına yönelik karar destek sistemlerinde gerekli olan 

eğilimlerin ve davranış kalıplarının ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Geçmişteki klasik karar 

destek sistemlerinin kullanıldığı araçlardan farklı olarak, veri madenciliğinde çok daha kapsamlı ve 

otomatize edilmiş analizler yapmaya yönelik, birçok farklı özellik bulunmaktadır. Veri madenciliğinin 

işletmelere sunduğu en önemli özellik, veri grupları arasındaki benzer eğilimlerin ve davranış 

kalıplarının belirlenmesidir. Bu süreç aynı zamanda otomatize edilmiş bir biçimde hayata 

geçirilebilmektedir. Bu fonksiyon özellikle hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetlerinde yoğun 

olarak kullanılmaktadır. Başka bir özelliği ise daha önceden bilinmeyen, veri ambarları içerisinde 

bulunan ancak ilk etapta görülemeyen bilgilerin ortaya çıkarılabilmesidir. Örneğin bir firma sattığı 

ürünleri analiz ederek, ilerideki kampanyalarını şekillendirebilir ya da sattığı ürünler arasındaki bağları 

keşfedebilir. Bu çalışmada, öncelikle veri madenciliği kavramı üzerinde durulacak ve veri 

madenciliğinin işletme yönetimine ilişkin  kesitler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Veri Madenciliği Uygulamaları 

 

ABSTRACT 

Data mining is the search and analysis of meaningful and useful links and rules through 

computer programs to help predict the future from large amounts of data. In addition, data mining is a 

data analysis technique that helps to find the link between them by examining the relationships within 

a very large amount of data, and provides information that is hidden within the database systems. 

Today, data mining has become very important for businesses. Very large-scale data can be considered 

as a data mine with valuable data in large-scale databases in different areas. Using data mining tools, it 

is possible to reveal the trends and behavior patterns required in decision support systems for making 
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companies more effective decisions. Unlike the tools used in the past classical decision support 

systems, there are many different features to make much more comprehensive and automated analyzes 

in data mining. The most important feature of data mining offers to busineses is the determination of 

similar trends and behavior patterns between data groups. This process can also be implemented in an 

automated manner. This function is especially used in marketing activities for target markets. Another 

feature is the fact that information that is not previously known is found in data warehouses but which 

cannot be seen in the first place. For example, a company can analyze the products it sells, shape 

future campaigns or discover links between the products it sells. In this study, firstly, data mining 

concept will be emphasized and sections related to business management of data mining will be 

presented. 

Keywords: Data Mining, Business Administrations. 

GİRİŞ 

İnsan yaşamında bilgisayar kullanımının yoğunlaşması beraberinde bilgi ve bilgi işlemenin 

önemini de arttırmıştır. Bilişim; bilgiyle teknolojinin aynı anda kullanılması olarak ifade edilmekte ve 

bilgiyle teknoloji arasında kurulan köprü insan hayatını da giderek kolaylaştırmaktadır. Küresel 

ekonomi içerisindeki yoğun rekabet ortamında bilginin önemi sürekli artmakta ve doğru bilgiye erişim 

sağlayan firmalar ise göz ardı edilemeyecek bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadırlar. Teknolojik 

gelişim kayıt altında saklanabilecek veri miktarını da arttırmış ve büyük veri kavramı ortaya çıkmıştır. 

Büyük veri içerisinden gizli ve faydalı bilgiye erişim ise geleceğe yönelik karar alırken firmalara 

büyük fayda sağlamaktadır. Büyük veri içerisindeki faydalı bilgiye erişim için tercih edilen iş zekası 

ve veri madenciliği teknikleri ise her gün önemi artan ve daha çok kullanılan yöntemlerdir (Şekeroğlu, 

2010: 1). 

Firmaların yaşamlarına devam edebilmeleri müşteri beklentilerine cevap verebilme hızıyla 

doğru orantılıdır. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ise ancak beklentilere en doğru 

zamanda cevap vermekle sağlanabilmektedir. Bunu sağlayabilmek için firmaların olabildiğinde esnek 

bir yapıda olmaları gerekmektedir. Esneklik ise ancak müşteri isteklerini öngörebilmekle mümkün 

olabilmektedir. Bu noktada veri madenciliği yöntemleri kullanılarak firmalar için doğru öngörüler 

oluşturulabilmektedir (Şekeroğlu, 2010:1). 

Bu çalışma ile işletmeler için önemli bir bilgi kaynağı olan veri madenciliği uygulamaları 

incelenecektir. Bu kapsamda veri madenciliği, veri kaynakları, veritabanından bilgi keşfi süreci ve veri 

madenciliğinin tarihsel gelişimine kısaca değinilecektir. Daha sonra veri madenciliğine ilgi 

duyulmasının nedenleri ve bazı kullanım alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Sonrasında 

işletme yönetimi alanında veri madenciliği uygulamalarına yer verilecektir. Son adımda ise elde edilen 

bilgiler değerlendirilecektir. 
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1. VERİ MADENCİLİĞİ, VERİ KAYNAKLARI, VERİTABANINDAN BİLGİ KEŞFİ 

SÜRECİ, VERİ MADENCİLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

1.1. Veri Madenciliği 

Veri ambarında bulunan büyük ve çeşitli miktardaki veri içerisinden keşfedilmemiş bilgilerin 

çıkarılması ve bu bilgilerin karar süreci içerisine dahil edilmesi veri madenciliği sürecidir. Gelecekle 

ilgili gerçekleştireceğimiz tahminleri büyük veri içerisinden yapabilmemize olanak tanıyan kuralların 

aranmasıdır. Veri madenciliği teknikleri ile büyük veri içerisindeki istatistiki olarak anlamlı yapılar 

yarı otomatik bir biçimde keşfedilmektedir. Veriler arasında bulunan ilişki ve özellikler bilgisayar 

tarafından belirlenmektedir. Buradaki amaç daha önceden bilinmeyen veri desenlerinin 

tanımlanmasıdır (Dener vd. 2009: 2). 

1.2. Veri Kaynakları Nelerdir? 

Bir firmanın sahip olduğu veriler dahili ve harici veriler olarak iki seviyede kategorize 

edilmektedir. Dâhili veriler; firmaya ait olan ve firma içinde olanları anlatırlar. Harici veriler; firma 

tarafından satın alınan veya şirket dışı faaliyetleri tanımlamaya yarayan verilerdir (Eğriboz, 2002: 7). 

Dâhili Veriler: Finans sistemleri, Lojistik sistemleri, Satış sistemleri, Üretim sistemleri, Personel 

sistemleri, Faturalama sistemleri, Bilişim sistemleri, 

Harici Veriler: Fırsatları tanımlayarak, tehditleri algılayarak ve sinerjileri tanımlayarak analiz 

edilebilir. Harici veriler; Rakip firmanın verileri, Ekonomik veriler, Sınai veriler, Kredi verileri, Mal 

verileri, Ekonometrik veriler, Psikometrik veriler, Meteorolojik veriler, Demografik veriler, Satış ve 

Pazarlama verileri başlıkları altında kategorize edilebilir (Eğriboz, 2002: 8). 

1.3. Veri Ambarı Nedir? 

Veri madenciliği süreci ile birlikte anılan ve veri madenciliği sürecinin gerçekleştirilmesini 

sağlayan özel veritabanına veri ambarı denilmektedir  (Koyuncugil ve Özgülbaş, 2009: 23). 

Literatürde veri ambarı terimi; pek çok farklı kaynak ve genel olarak farklı yapıdaki verinin 

depolandığı ve tüm bu bilgilerin aynı çatı altında kullanılmasının beklendiği yapılardır. Bu özelliklere 

ek olarak veri ambarları; pek çok farklı kaynaktan elde edilen verilerin aynı çatı altında analiz 

edilmesine imkân tanır (Fayyad vd., 1996: 40). 1990 yılında veri madenciliği uygulamalarının 

gelişmesiyle birlikte veri tabanları içerisinde veri ambarları geliştirilmiştir (Koyuncugil ve Özgülbaş, 

2009: 22). 

Veri madenciliği süreci ile birlikte anılan ve veri madenciliği sürecinin gerçekleştirilmesini 

sağlayan özel veritabanına veri ambarı denilmektedir  (Koyuncugil ve Özgülbaş, 2009: 23). 

Literatürde veri ambarı terimi; pek çok farklı kaynak ve genel olarak farklı yapıdaki verinin 

depolandığı ve tüm bu bilgilerin aynı çatı altında kullanılmasının beklendiği yapılardır. Bu özelliklere 
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ek olarak veri ambarları; pek çok farklı kaynaktan elde edilen verilerin aynı çatı altında analiz 

edilmesine imkân tanır (Fayyad vd., 1996: 40). 1990 yılında veri madenciliği uygulamalarının 

gelişmesiyle birlikte veri tabanları içerisinde veri ambarları geliştirilmiştir (Koyuncugil ve Özgülbaş, 

2009: 22). 

Veri ambarında toplanan verilerin tutarlılığı ve doğruluğunun sağlanması için veriler 

toplandıktan sonra, veriler üzerinde çeşitli dönüştürme ve temizleme işlemleri uygulanır. Bu işlemler; 

işletmelerin çeşitli yerlerinde tekrarlanan verilerin ya da normal olmayan hatalı verilerin tespit 

edilebilmesi ve temizlenmesi için gerekli işlemlerdir (Han ve Kamber, 2001: 146).  

Veri ambarında veriler oluşturulduktan sonra bu veriler üzerinde elle veya gözle analizlerin 

yapıldığı OLAP (Online Analytical Processing), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), istatistiksel 

raporlama işlemleri veya veritabanı sorgulama işlemleri (SQL) gerçekleştirilebilir (Ekinci, 2009: 4). 

1.4. Veritabanından Bilgi Keşfi Süreci  

Veri madenciliği, bilgi keşfi ve veritabanından bilgi keşfi terimleri bazen karıştırılabilmektedir 

(Özdemir vd., 2010: 350). Veritabanından bilgi keşfinin yapılması, veriden faydalı bilginin elde 

edilme sürecinin bütünü için kullanılan bir ifadedir (Şekeroğlu, 2010: 7). Ancak veri madenciliği bilgi 

keşfi sürecinin bir aşamasıdır (Cios Krzysztof vd., 2007: 10). 

Uygulama yapılacak alanın anlaşılabilmesi ve geliştirilebilmesi için; çeşitli hazırlıklar yapılır 

ve bilgi keşfinin amacı geliştirilir. Veri setinin seçilmesi ve oluşturulması için; veri kütleleri 

birleştirilerek sorgu için uygun örneklem kitlesinin oluşturulması amaçlanır. Önişleme ve temizleme 

işlemleri; seçilen örneklemdeki hatalı veya eksik olan verilerin temizlenmesi ve değiştirilmesi 

aşamasıdır. Bu şekilde, elde edilen bilginin kalitesinin ve değerinin de arttırılması sağlanmaktadır. 

Veri işleme adımında; seçilen örneklemden ilgisiz ve tekrarlı veriler temizlenir. Bu işlemle yapılmak 

istenen veri madenciliği sürecinde çalıştırılacak sorguların hızının arttırılmasıdır. Uygun veri 

madenciliği programı ve algoritmasının seçilmesi için; hangi veri madenciliği çeşidinin (sıralama, 

sınıflandırma ve regresyon gibi ilişki arama yöntemlerinin) kullanılacağına karar verilir. Bu adım 

genellikle bilgi keşfi amacı ve önceki adımlarla ilişkilidir. Ayrıca bu aşamada izlenecek olan strateji ve 

kullanılacak yöntemlere de karar verilmektedir. Veri madenciliği algoritmasının çalıştırılması; bu 

işlem adımı için karar verilen veri madenciliği algoritması uygulanmalıdır. Tatmin edici sonuca 

ulaşıncaya dek algoritma çalıştırılmaktadır. Sonucun değerlendirilip bilgi keşfinin kullanılması; bu 

aşamaya gelindiğinde elde edilen örüntüler kullanılarak ilk aşamadaki belirlenen amaç ile bağlantılar 

kurulmalı ve daha sonra elde edilen bilgi çalışma amacına uygun şekilde kullanılmalıdır (Özdemir vd., 

2010: 351). 
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1.5. Veri Madenciliğinin Tarihsel Gelişimi 

Veri madenciliği uygulamaları; 1960’lı yıllarda IBM, CDC gibi firmaların zamanın teknolojisi 

olan bilgisayar ve diskler aracılığıyla verilerin statik olarak toplanması süreciyle başlamıştır. 1980’li 

yıllara gelindiğinde; Oracle, Microsoft gibi firmalar ilişkisel veritabanı sistemleri ve SQL vasıtasıyla 

kayıt bazında verileri dinamik şekilde toplamaya devam etmişlerdir. 1990’lı yıllarda ise; SPSS gibi 

firmalar OLAP araçları kullanarak verileri çok boyutlu ve dinamik olarak toplama işlemlerine devam 

etmişlerdir. Günümüzde ise; IBM ve SAS gibi firmalar geliştirdikleri algoritmalar aracılığıyla verileri 

proaktif olarak toplayabilmektedirler (Savaş vd., 2012: 4). 

Tablo 1: Veri Madenciliği Tarihsel Kullanım Süreci  

 
Gelişim Adımı İşletme Sorusu Teknolojiler 

Ürün 

Sağlayıcılar 
Özellikler 

1
. 

A
D

IM
 

Veri Toplama 

(1960’lı yıllar) 

Son beş yıldaki 

toplam gelirim ne? 

Bilgisayarlar, 

diskler 

IBM, CDC Geçmişe ait, 

statik veri 

dağıtımı 

2
. 

A
D

IM
 

Veri Girişi 

(1980’li yıllar) 

Geçen Martta 

İngiltere’deki satış 

miktarı ne? 

İlgili veri 

tabanları 

(RDMBS, SQL, 

ODBC) 

Oracle, 

Sybase, 

Informix, 

IBM, 

Microsoft 

Kayıt 

seviyesinde 

geçmişe ait, 

dinamik 

veri 

dağıtımı 

3
. 

A
D

IM
 

Veri Depolama 

ve Karar 

Destekleme 

(1990’lı yıllar) 

Geçen Martta 

İngiltere’deki satış 

miktarı ne? 

Boston’u geçti mi? 

Çok boyutlu veri 

tabanları, veri 

depolama 

Pilot, 

Comshare, 

Arbor, 

Cognos, 

Microstrategy 

Farklı 

seviyelerde 

geçmişe ait, 

dinamik 

veri 

dağıtımı 

4
. 

A
D

IM
 

Veri 

Madenciliği 

(Günümüzde 

Gelişmekte) 

Gelecek ay 

Boston’deki satış 

miktarı ne olabilir? 

Neden? 

Gelişmiş 

algoritmalar, 

çoklu işlemci 

bilgisayarlar, 

büyük veri 

tabanları 

Pilot, 

Lochheed, 

IBM, SGI 

Muhtemel 

ve etkin 

veri 

dağıtımı 

Kaynak: K. THEARLING, An Introduction to Data Mining, http://thearling.com/text /dmwhite / 

dmwhite.htm: 01.01.2017 
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2. VERİ MADENCİLİĞİNE İLGİLİ DUYULMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 

Veri madenciliğinde, büyük veriler üzerinde daha önceden bilinmeyen ilişki ve örüntülerin 

araştırılması genellikle mühendis, araştırmacı veya Pazar analisti tarafından yapılmaktadır. Ancak 

keşfedilen ilişkilerin elde edildikleri veriler üzerinden ispat edilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Elde 

edilen ve ispatlanan bilgiler kullanıcıların işlerini daha iyi bir şekilde yapabilmelerine olanak 

sağlamaktadır (Wong ve Leung, 2006: 1). 

Genel anlamda veri madenciliğine olan ilginin giderek artması aşağıdaki faktörlerle bağlantılı 

olarak araştırılabilir (Telcioğlu, 2007: 5-6) : 

• 1980’li yıllarda firmalar; müşteri, rakipler, siparişler, ürünler ile ilgili bilgilerini veri 

tabanlarında saklamaya başladılar. Gün geçtikçe artan veriler ile sayıları milyonları geçen kayıtlara 

sahip olan bu veri tabanlarının içerdiği gizli bilgilere SQL sorgulama dili ile yüzeysel olarak 

ulaşabilmek mümkündür. Ancak SQL yalnızca bir sorgulama dilidir ve bazı sınırlamalar altında veriye 

ulaşıma olanak tanır. Veri madenciliği algoritmaları ise veritabanındaki alt grup ya da uygun 

kümelerle belirginleşir. 

• Bilgisayar ortamında ağ kullanımı yaygınlaştıkça veri tabanlarıyla kurulan bağlantılar da 

kolaylaşmıştır. Bu şekilde farklı veri tabanları arasında bağlantılar kurularak yeni karma verilere 

ulaşılması sağlanabilir. 

• Makine öğreniminin gittikçe gelişmesi; yapay sinir ağları, genetik algoritmalar gibi 

uygulamaların veri tabanlarıyla bağlantılarını kolaylaştırmıştır. 

• Müşteri ve hizmet sağlayıcı arasındaki ilişki müşterilerle ilgili kişisel bilgilerin pazarlamacı ve 

sigortacılar tarafından kullanılabilmesine olanak tanır. 

Hizmet ve ürün sektörlerinde veri madenciliği uygulamalarına yönelik olarak duyulan ihtiyaçla ilgili 

birkaç örnek aşağıda verilmiştir (Özmen, 2001: 3): 

• Bir firma elinden kaçırdığı müşterisiyle ilgili olarak analizler yaparak kaybettiği müşterilerinin 

özelliklerini ve bu bilgilerden yola çıkarak gelecek dönemde kaybetme olasılığı bulunan müşterilerinin 

kimler olabileceğiyle ilgili tahminlerde bulunabilir ve yeni müşteri kazanımı için gerekli stratejileri 

belirleyebilirler. 

• Firmalar ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak müşterilerinin memnuniyet derecesini ölçerek, 

müşteri memnuniyetinin hangi özelliklerden kaynaklandığı bilgisini edinebilirler.  

• Firmaların maksimum kar getiren müşterileri tespit edilerek, gelecekteki potansiyel müşteriler 

içerisinden en karlı olacakların tespit edilmesi sağlanabilir. Bu potansiyel müşterilere yönelik özel 

kampanyalar ve stratejiler belirlenebilir. Masraflı müşteriler daha az masraflı müşterilere 

dönüştürülebilir. 
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• Firma ürün veya hizmetleriyle ilgili olarak bir kampanya oluşturmak için hedef kitle 

belirlenmesi sağlanabilir. 

3. VERİ MADENCİLİĞİNİN BAZI UYGULAMA ALANLARI 

Bilimsel ve Mühendislik Verileri: Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, 

laboratuvar ve bilgisayar ortamında büyük miktarlarda bilimsel veri üretilmektedir. Ancak elde edilen 

bu büyük miktarlı verinin anlamlandırılması gerekmektedir,  bu aşama da veri madenciliği çok önemli 

bir yere sahiptir. Örneğin; mukavemet analizleri, üretim sistemlerindeki sistem performansını 

etkileyen faktörlerin tespit edilebilmesi, depremlerin veri analizi ve etkilerinin tahmin edilmesi, kalite 

kontrol verileriyle yapılan analizler örnek olarak gösterilebilir (Küçüksille, 2009: 52). 

Sağlık Verileri: Veri madenciliği tıp ve sağlık alanında da oldukça yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır. Özellikle de tarama testlerinden çıkan sonuçlar kullanılarak çeşitli hastalıklarda ön 

tanı konulması, risk tespit edilmesi, acil servis hastalarının risk ve önceliklerinin tespit edilmesi gibi 

oldukça geniş bir uygulama alanına yayılmaktadır.  

İşletme Verileri: İş süreçleri boyunca üretilen çok çeşit ve sayıdaki veriler, yönetim 

seviyesindeki her karar verme aşamasında kullanılabilmektedir. Karar verme sürecinde 

kullanılabilecek olan bu veriler ile çalışan performans ölçümü, yeni işe alımlarda oluşturulabilecek 

kuralların tespit edilmesi, müşterilere yönelik reklam ve promosyonların belirlenmesi gibi birçok 

faydalı bilgiye dönüştürülebilmektedir (Baykasoğlu, 2005: 8). 

Perakendecilik ve Marketçilik Verileri: Sepet analizi yaklaşımı bu alanda en çok kullanılan 

yöntemlerin başında gelmektedir. Bu yaklaşımın temel amacı; müşterilerin satın aldıkları ürünler 

arasındaki ilişkileri kurmak ve bu ilişkiler yardımıyla firmanın satış oranları ve karlılığını arttırmaktır 

(Küçüksille, 2009: 53). 

Finans: Veri madenciliği uygulamaları bankacılık sektöründe, kredi ve kredi kartı 

dolandırıcılığının tahmin edilmesi için, kredi riskinin değerlendirilmesi, müşterilerin eğilimlerinin 

analiz edilmesinde, kar analizlerinin yapılması gibi alanlarda veri madenciliği uygulamaları 

kullanılabilmektedir. Borsa ve finansal kuruluşlarda ise, hisse senedi fiyatlarının tahmin edilmesi, 

portföy yönetiminin yapılması gibi alanlarda veri madenciliği uygulamaları kullanılabilmektedir 

(Baykasoğlu, 2005: 9). 

Eğitim Sektörü: Öğrenci işlerindeki bilgilerin analizi yoluyla, öğrencilerin başarı ve 

başarısızlık sebepleri, öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik gerçekleştirilebilecek uygulamalar, 

üniversite giriş puanı ve okul başarısı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi yoluyla eğitim kalitesini 

arttırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilebilir.  
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Internet Web Siteleri: Internet üzerindeki veriler hızla artış göstermektedir. İnternetteki faydalı 

bilginin keşfine yönelik gerçekleştirilen uygulamalar ise web madenciliği olarak adlandırılmaktadır. 

Web madenciliği uygulamaları kullanılarak pek çok web sunucusu veya çevrimiçi web sayfasından 

kullanıcıların erişim desenlerinin keşfi ve analizi gerçekleştirilebilir (Baykasoğlu, 2005: 9). 

Doküman Verileri: Doküman madenciliği uygulamaları kullanılarak, dokümanlar arasında 

manuel bir işlem gerektirmeden benzerlik oranının hesaplanabilmesine imkân tanır. Bu işlem genel 

olarak anahtar sözcüklerin tekrar sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.  

Pazarlama Sektörü: Müşteri satın alma alışkanlıklarının tespiti, Müşterilerin demografik 

özellikleri arasında bulunan bağlantıların keşfedilmesi, Posta kampanyalarındaki yanıt alma 

oranlarının arttırılması, Mevcut müşterilerin elde tutulup firmaya yeni müşterilerin kazandırılması, 

Müşteri ilişkileri yönetiminin geliştirilmesi, Müşterilerin değer analizinin yapılması, Satış 

tahminlerinin yapılması  

Bankacılık Sektörü: Finansal göstergeleri farklı olan bilgiler arasındaki gizli kalmış ilişkilerin 

tespit edilmesi, Kredi kartı harcamalarına göre gruplandırma işlemlerinin yapılabilmesi, Talep edilen 

kredilerin değerlendirilmesi, Sigortacılık Sektörü, Poliçesini yenilemek isteyen müşterilerin tahmin 

edilmesi, Sigorta dolandırıcılıklarının tahmin edilmesi, Riskli müşterilerin analiz edilebilmesi 

(Akpınar, 2000: 80-81). 

Bu alanlar dışında veri madenciliğinin fayda sağlayabileceği ve kullanılabileceği alanlar 

arasında aşağıdaki başlıklar da sıralanabilmektedir (Baykasoğlu, 2005: 9): 

• Taşımacılık ve ulaşım 

• Turizm ve otelcilik 

• Telekomünikasyon 

• Belediyeler. 

4. İŞLETME YÖNETİMİ ALANINDA VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Eğriboz (2002)’un çalışmasında, veri ambarı oluşturulurken kullanılan teknolojiler incelenmiş 

sonrasında veri ambarının kişiye özel bir üretimde kullanılması uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Romero ve diğerleri (2002) öğrenim etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak çevrimiçi eğitim 

veren bir sistem kullanılmış ve sistemin performansının arttırılması hedeflenmiştir. 

Baykasoğlu (2005) çimento basma dayanıklılığına yönelik olarak gerçekleştirdiği 

uygulamada; standart olarak kullanılan “28 günlük basma dayanıklılığı” testinin endüstride uzun bir 

süre alması sebebiyle basma mukavemetinin tespit edilmesine yönelik olarak bir veri madenciliği 

uygulaması gerçekleştirmiştir. 
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Oğuzlar’ın (2005) çalışmasında Bursa Emniyet Müdürlüğünden elde edilen bilgiler, SOM 

(Self-Organizing Maps / Kendini Düzenleyen Haritalar) suçlu profilinin belirlenmesine yönelik olarak 

kullanılmıştır. 

Boginski ve Butensko (2006) hisse senedi piyasalarının yapısal özelliklerini, çapraz 

korelasyon ve kümeleme teknikleri kullanarak ortaya çıkarmışlardır (Ekinci, 2009:12).   

Cervone ve diğerleri (2006) veri madenciliği teknikleri yardımıyla geliştirdikleri sistem ile 

depremler için bir erken uyarı sistemi geliştirmişlerdir (Ekinci, 2009:12).   

Abrahams ve diğerleri (2007) en çok kar getiren müşterilerinin demografik özelliklerini veri 

madenciliği yöntemlerinden karar ağacı algoritmasıyla ortaya çıkarmışlardır (Ekinci, 2009:12).    

Guo ve Savickas (2008) finansal veriler üzerinden giderek döviz kurlarının tahmin edilmesine 

yönelik olarak çalışmışlardır (Ekinci, 2009:12). 

Minami ve Dawson (2008) Japonya’da hizmet ve perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren 

şirketlerde, Müşteri İlişkileri Yönetimi’ nin (CRM) gelir düzeyi ve müşteri sadakati üzerinde doğrudan 

bir etkisi olup olmadığını araştırmışlardır (Ekinci, 2009:12).   

Recabarren ve diğerleri (2008) farklı bölümlerde eğitim gören üniversite öğrencileri üzerinde 

bir araştırma gerçekleştirerek internet kullanımıyla kültür arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışmışlardır 

(Ekinci, 2009:12). 

Akgöbek ve Çakır (2009)’ın çalışmalarında ise, veri madenciliği uygulamaları kullanılarak bir 

uzman sistem tasarlanmıştır. 

Ekinci (2009) gerçekleştirdiği çalışmada, veri madenciliği ve müşteri ilişkileri yönetimi 

kavramları tanıtılarak; telekomünikasyon sektöründeki müşteri ilişkilerine yönelik bir uygulama 

geliştirilmiştir. 

İşli (2009) ise; Pamukkale Üniversitesi HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve MYS 

(Malzeme Yönetim Sistemi) verilerinin tutulduğu ilişkisel veri tabanlarını kullanarak bir veri ambarı 

geliştirmiştir. 

Jun-shan ve diğerleri (2009) tarafından, genetik algoritmalar kullanılarak kurumsal 

çalışanların bulunduğu bir veritabanından en iyi performansla çalışan personelin bulunması 

sağlanmıştır. 

Küçüksille’nin (2009) gerçekleştirdiği çalışmada, portföy kavramı üzerinde durularak veri 

madenciliği süreci kullanılmış ve İMKB’ de sürekli işlem gören 122 şirketin hisse senedinin çeşitli 

portföy performans ölçüm araçları yardımıyla bazı portföyler oluşturulmuş. Sonrasında oluşturulan bu 

portföyler kullanılarak ilgili dönemdeki portföy performansları karşılaştırılmıştır. 
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Gülçe (2010), üniversite öğrencilerinin başarıları tahmin edilerek; elde edilen bilgiler 

yardımıyla eğitim öğretim planlaması yapılırken yönetime destek olunması amaçlanmıştır. 

Özdemir ve diğerleri (2010), sağlık sektöründe çalışan karar vericilere o zamana kadar 

oluşmuş altyapı hakkında bilgi sağlayacak bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Seyrek ve Ata (2010) ise çalışmalarında, Türkiye bankacılık sektöründeki firmaların etkinlik 

ölçümü analizini yapmışlardır. Elde edilen etkinlik skorları daha sonra, banka etkinliğinin tahmininde 

önemi daha büyük olan finansal performans göstergelerinin veri madenciliği teknikleri kullanılarak 

analiz edilmesini sağlamıştır. 

Şekeroğlu (2010), kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın müşteri bilgileri 

üzerinde kümeleme analizi uygulanarak müşteriler segmentlere ayrılmıştır. Analiz sonucu elde edilen 

segmentler doğrultusunda müşterilere yönelik izlenecek politikalar ve kampanyalar için bir yol haritası 

belirlenmiştir. 

Ranjan vd. (2011) çalışmalarında, Hindistan’daki sigorta sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların müşteri ilişkileri yönetimlerinde veri madenciliği uygulamalarının neler olduğunu 

araştırmışlardır. Sektör karlılığını arttırabilmek adına müşteri memnuniyetini arttıracak analizler 

yapmışlardır. Dahası veri madenciliği tekniklerini kullanarak sigorta sektöründeki karlılığında 

artacağını ortaya çıkarmışlardır. 

Gemici (2012) İMKB’de işlem gören 10 farklı firmanın hisse senetlerindeki değişmeler 

arasındaki birliktelikleri ortaya çıkaran bir uygulama geliştirmiştir. 

Doğan vd. (2014) Türkiye’de sektörde öncü konumda faaliyet gösteren sigorta firmalarının 

müşteri verilerini Apriori algoritması ile incelemişlerdir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda firma 

müşterilerinin genellikle hangi gruptaki ürünleri birlikte satın almayı tercih ettiklerini belirlemişlerdir. 

Tapkan Zarif ve Özmen (2018) çalışmalarında, bir iplik üretimi firmasında sınıflandırma ile 

kural çıkarımı yapmışlar ve iplik kalitesine etki eden faktörleri belirlemişlerdir. Bu çalışma ile 

firmanın daha kaliteli iplik üretimi yapabilmesine öncü olmuştur.  

5. SONUÇ 

Firmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için geleceğe yönelik doğru öngörüler edinebilmeleri 

gerekmektedir. Firmaların rekabet ortamında varlıklarına devam etmeleri ancak müşteri beklentilerini 

hızla bir biçimde karşılamayla mümkündür. Artan küresel rekabet ve veri miktarları firmaların doğru 

veriye hızlı bir biçimde erişimini de zorlaştırmaktadır. Bu noktada pek çok alanda veri madenciliği 

uygulamaları devreye girmektedir. Veri madenciliği uygulamaları; sağlık, eğitim, üretim, işletme, 

finans ve pazarlama gibi birçok alanda kullanılabilen ve büyük miktardaki veri içerisinden gizli kalmış 

bilgiyi çıkarabilen bir istatistiksel analiz yöntemidir.  
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Bu nedenle pek çok işletme geleceğe yönelik doğru öngörülerde bulunmak ve müşteri 

memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarabilmek için veri madenciliği uygulamaları kullanmaktadır. 

Bu teknikler yardımıyla firmalar hem kısa sürede hem de güvenilir biçimde büyük veri yığınları 

içerisindeki faydalı bilgiye erişebilmektedirler.  

Yapılan literatür incelemeleri sonucunda; firmaların üretimlerini daha kaliteli hale getirmek, 

geleceğe yönelik portföy analizleri gerçekleştirmek, eğitimden memnuniyet seviyesini arttırmaya 

yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, çalışan performans düzeylerini belirlemek, sepet analizi 

gerçekleştirmek, müşteri kayıp analizi gerçekleştirmek, sigorta firmalarının memnuniyet seviyelerini 

belirlemek gibi çok çeşitli uygulama örnekleri olduğu görülmüştür. 

KAYNAKÇA 

1. Akgöbek, Ö. ve Çakır, F. (2009). Veri Madenciliğinde Bir Uzman Sistem Tasarımı. Akademik 
Bilişim 09. Harran Üniversitesi Şanlıurfa. 11-13 Şubat 2009: 801- 806.   

2. Akpınar, H. (2000). Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği. İstanbul Üniversitesi 
İşletmeFakültesi Dergisi. 29(1): 80-81. 

3. Baykasoğlu, A. (2005). Veri Madenciliği ve Çimento Sektöründe Bir Uygulama. 7. Akademik 

Bilişim 2005. Gaziantep. 2-4 Şubat 2005.  
4. Cios Krzysztof, J. Swiniarski, P. W. Roman, W. ve Kurgan, L. A. (2007). Data Mining 

Knowledge Discovery Aapproach. Eespringer Science Business Media. 
5. Dener, M., Dörterler, M. ve Orman, A. (2009). Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği 

Programları: Weka’da Örnek Uygulama. Akademik Bilişim, Harran Üniversitesi Şanlıurfa, 
11-13 Şubat 2009. 

6. Doğan, B., Erol, B. ve Buldu, A., (2014). Sigortacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi 

İçin Birliktelik Kuralı Kullanılması. Marmara Fen Bilimleri Dergisi. 3: 105-114. ss. 105-114. 
7. Ekinci, T. (2009). Veri Madenciliği ve Telekomünikasyon Sektöründe Uygulaması. 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. 

8. Eğriboz, Ş. (2002). Veri Ambarı Oluşumunda Kullanılan Teknolojilerin İncelenmesi ve Veri 
Ambarlarının Kişiye Özel Üretimde Kullanımı. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: 
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.   

9. Fayyad, U. Piatetsky-Shapiro, G.P. ve Symth, P. (1996). From Data Mining to Knowledge 
Discovery in Databases. AI Magazine. 17(3): 37-54. 

10. Gemici, B. (2012). Veri Madenciliği ve Bir Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.   

11. Gülçe, G. (2010). Veri Ambarı ve Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Öğrenci Karar 
Destek Sistemi Oluşturma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Denizli: Pamukkale 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

12. Han, J. ve Kamber, M. (2001). Data Mining Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann 

Publishers Inc. 
13. İşli, D. (2009). Veri Ambarı ve OLAP Teknolojilerinden Yararlanarak Raporlama Aracı 

Gerçekleştirimi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü.  

14. Jun-shan, T. Wei1, H. ve Yan, Q. (2009). Application of Genetic Algorithm in Data Mining, 
First International Workshop on Education Technology and Computer Science (pp. 353-356). 
China. 7-8 March 2009.  

15. Koyuncugil, A.S. ve Özgülbaş, N. (2009). Veri Madenciliği: Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde 
Kullanımı ve Uygulamaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2(2): 21-32. 



1158 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

16. Küçüksille, E. (2009). Veri Madenciliği Süreci Kullanılarak Portföy Performansının 
Değerlendirilmesi Ve İmkb Hisse Senetleri Piyasasında Bir Uygulama. (Doktora Tezi). 
Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

17. Özdemir, A. Yalçın Aslay, F. ve Çam, H. (2010). Veri Tabanında Bilgi Keşfi Süreci: 
Gümüşhane Devlet Hastanesi Uygulaması. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar 
Dergisi. 1(20): 347-366.  

18. Ranjan, J., Singh, R. ve Bhatnagar, V. (2011). Analytical Customer Relationship Management 
in Insurance Industry Using Data Mining: A Case Study of Indian Insurance Company. 
International Journal of Networking & Virtual Organisations. Vol. 9 Issue 4, ss. 331-366. 

19. Romero, C. Ventura, S. De Castro, C. Hall, W. ve Ng, M. H. (2002). Using genetic algorithms 
for data mining in web-based educational hypermedia systems. In Workshop on Adaptive 
Systems for Web-based Education. Editor Malaga Spain. May 2002.   

20. Oğuzlar, A. (2005). Kümeleme Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Kendini Düzenleyen Haritalar 
(Kohonen Ağları). İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 19-(2): 93-107. 

21. Savaş, S. Topaloğlu, N. ve Yılmaz, M. (2012). Veri Madenciliği ve Türkiye’deki Uygulama 
Örnekleri. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 11(21): 1-23. 

22. Seyrek, İ. H. ve Ata, H. A. (2010). Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat 
Bankalarında Etkinlik Ölçümü. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi. 4(2): 67-84.  

23. Şekeroğlu, S. (2010). Hizmet Sektöründe Bir Veri Madenciliği Uygulaması, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

24. Tapkan Zarif, P. ve Özmen, T. (2018). Bir iplik üretim tesisinde nitelik seçimi ve 
sınıflandırma ile iplik kalitesinin belirlenmesi.  Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 
24(4): 713-719 

25. Telcioğlu, M. B. (2007) Veri Madenciliğinde Genetik Programlama Temelli Yeni Bir 
Sınıflandırma Yaklaşımı Ve Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). Kayseri: Erciyes Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü. 

26. Thearling, K.  An Introduction to Data Mining,www.thearling.com,<http://thearling. com 
/text/dmwhite/dmwhite.htm> :25.10.2018. 

27. Wong, M. L. ve Leung, K. S. (2006). Data mining using grammar based genetic programming 
and applications (Vol. 3). Springer Science & Business Media. 

  



1159 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

DEMOGRAFİK VE AİLESEL FAKTÖRLERİN GİRİŞİMCİLİK 

NİYETİNE ETKİSİ: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA 
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Öğr. Gör. Dr. Selin ÇAVUŞOĞLU 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula MYO 

ÖZET 

Girişim kavramının temellerini oluşturan risk, belirsizlik, hızlı değişim gibi faktörler günümüz 

ekonomik hayatında her zamankinden daha etkili rol oynamakta ve işletmecilik kararlarında göz 

önüne alınması gereken faktörler olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, günümüz girişim ve 

işletmelerinin varlıklarını devam ettirebilmek için girişimsel bir düşünce sistemine sahip olmaları ve 

bu düşünce sistemini de hayatlarına yansıtmış olmaları yani sürdürülebilir bir girişimsel düşünceyi 

taşımaları gerekmektedir. İşletmeler “yeni ekonomi” kurallarının ön plana çıkması sebebiyle ortaya 

çıkan yeni oluşumlara cevap verebilmek ve rekabet üstünlüğü elde edebilmek amacıyla yapı, sistem, 

süreç ve stratejilerini sürekli olarak yenilemek ve değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Diğer bir 

deyişle; belirsiz ve dinamik olan çevresel koşullara ve değişimlere cevap verebilen işletmeler başarıyı 

yakalayabilmekte ve hayatta kalmayı başarabilmektedirler. Bu durum aynı zamanda toplumların 

gelişmesine ve refah seviyelerinin artmasına etki etmektedir. Toplumların gelişmesinde de geçmişten 

günümüze girişimcilik faaliyetleri önemli bir yere sahip olmuştur. Çünkü girişimciler değişim sürecini 

iyi izleyerek, fırsatları ve sorunları analiz etmektedirler. Aynı zamanda aldıkları stratejik kararlar ile 

değişimi yönetmekte ve rekabet üstünlüğü sağlamak için adımlar atmaktadırlar. Toplumda özellikle de 

gençler arasında girişimcilerin gerek nitelik gerekse nicelik olarak dinamik bir güce ulaşmasında 

girişimcilik niyetinin arttırılması temel rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada 

geleceğin potansiyel girişimcileri olan üniversite öğrencilerine yapılan anket yoluyla girişimcilik 

niyetleri ölçülmeye çalışılmış ve öne çıkan demografik ve ailesel özelliklerin bu faktörlere etkisini 

araştırmak amaçlanmıştır. Örneklem grubu olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek 

Yüksekokulunda Girişimcilik dersi alan öğrenciler seçilmiştir. Öğrenciler üzerinde yapılan 

araştırmada girişimcilik niyetini ölçmek için girişimcilik niyeti ölçeği kullanılmıştır. Böylelikle bu 

çalışma ile girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik niyetleri belirlenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti, Üniversite Öğrencileri. 
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ABSTRACT 

The concepts such as risk, uncertainty, rapid change play a more efficient role in the economic 

life of our world, and are regarded as the vital factors to take into consideration in entrepreneurial 

decisions. The companies and entrepreneurs, therefore, need to have an entrepreneurial point of view  

and to apply this point of view to their business life. Businesses today have to update their structure, 

system, process and strategies to keep up with the ‘new economy’ rules and to have a competitive 

advantage. In other words, the companies which meet the new requirements of dynamic and uncertain 

conditions of our days has a chance to be successful and to survive. The adaptation to these new 

requirements also affect the development of societies and their welfare levels. Entrepreneurial 

activities have played an important role in the human history so far, because entrepreneurs have a 

potenttial to analyze the threats and opportunities by following the new process of markets carefully. 

They also manage the change and take steps to have a competitive advantage, so it is highly valuable 

for the societies to increase the entrepreneurial intention of the young people so that they can develop 

both as quantity and as quality. This study aims at measuring the entrepreneurial intentions of the 

university students as potential entrepreneurs of the future, and also aims at evaluating the 

demographic and familial factors on this intention. The sample group has been chosen as attendants of 

the entrepreneurship course in KulaVocational High School of Celal Bayar University. The Scale of 

Entrepreneurial Intent has been used to measure the intention of the students. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Intention, University Students. 

 

GİRİŞ 

Ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak görülen girişimcilik faaliyetlerinin önemi her geçen gün 

artmaktadır. Böyle bir ortamda girişimciliğin ve girişimsel kalkınmanın önemi ortaya çıkmakta ve 

özellikle üniversitelerden mezun öğrencilerin iş hayatına katacağı yenilikler değer kazanmaktadır. Bu 

bağlamda üniversite öğrencilerine verilen girişimcilik eğitimlerinin önemi de gün geçtikçe artmakta ve 

bu eğitimlerin öğrencilerin niyet ve davranışları üzerinde önemli etki uyandırabileceği 

değerlendirilmektedir. Girişimcilik faaliyetlerini destekler nitelikte olan eğitimler kadar, girişimcilik 

niyetini belirleyebilmek de oldukça önem arz etmektedir. Son yıllarda çalışma yaşamına girişe 

yaklaşmış olan üniversite öğrencileri, girişimcilik niyeti araştırmalarının merkezinde yer almakta, 

öğrencilerin girişimcilik niyetlerini belirleyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaya çalışan 

birçok araştırma yapılmaktadır (Şeşen ve Basım, 2012). Literatür incelendiğinde girişimcilik niyetini 

etkileyen faktörlere ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır. Girişimciliğe yönelik eğilimi gösteren 

girişimcilik niyeti, girişimci olma olasılığını tahmin etmek için kullanılabilmektedir. Fini vd. (2009) 

ve Stanworth (vd) (1989)’ nin yapmış oldukları araştırmalarda girişimcilik niyeti üzerinde bazı 

demografik faktörlerin etkisi olduğu ifade edilmektedir (Udin vd., 2016). Farklı demografik grupların 
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yetenekleri farklı olabilir ve fırsatlar hakkında farklı kararlar verebilirler (Ashokan ve Suresh, 2011). 

Bu kapsamda bu çalışmada girişimcilik niyetini etkileyen demografik ve ailesel faktörler ele 

alınmıştır. Çalışmada öncelikle girişimcilik niyeti ve bu niyeti etkileyen faktörler konusunda genel 

bakış açıları ve tanımlamalar üzerinde durulacaktır. Sonrasında bu literatür taramasına dayanarak, 

demografik faktörlerin ve aile arka plan faktörlerinin bireylerin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisi 

hakkında kapsamlı bir analiz sağlayacaktır. 

1. GİRİŞİMCİLİK NİYETİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Bird’e göre (1988) niyet, amaca yönelik kişinin ilgisi, deneyimi ve eylemi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yüzden, girişim davranışlarının yordayıcısı niyet ve niyetsel davranıştır. Birey, 

belirli bir fırsata yönelik niyeti yüksek olduğunda girişim davranışını başlatacak ve buna cesaret 

edecektir.  

Bir kavram olarak girişimcilik niyeti bireylerin gelecekte yeni bir iş kurmaya dair planlı 

düşüncelerini ifade etmekte, girişimsel davranışın önemli bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve 

girişimcilik literatüründe sıklıkla kullanılan bir yapı olarak dikkat çekmektedir (Chua ve Bedford, 

2016).  

Girişimcilik niyeti, “yeni bir girişim oluşturmayı veya var olan girişimlerde yeni değerler 

yaratmayı amaçlamakta; hedef belirleme, iletişim, bağlılık, organizasyon vb. diğer iş türlerine 

rehberlik etmektedir” (Çetin, Şentürk ve Alacalar, 2015). Girişimcilik niyeti, bağımsızlık, kariyer ve 

kazanma isteği, yaratıcılık gibi kavramlar çerçevesinde erişebileceği kariyer seçenekleri haricinde 

çevresindeki potansiyel fırsatları değerlendirmek adına örgütleşme düşüncesini ifade etmektedir (Çelik 

vd., 2014). Daha yalın bir ifadeyle girişimcilik niyeti, bir bireyin kendi işini kurma amacıyla girişimci 

gayretler gösterme yönündeki eylemlere bağlılığı olarak tanımlanmaktadır (Şeşen ve Basım, 2012). 

Girişimcilik niyeti, girişimcilik faaliyetinde bulunmak için gerekli olan ilk adımdır. Bu adım da, 

“kişinin diğer kariyer seçeneklerinden ziyade çevresindeki potansiyel fırsatları değerlendirmesini 

sağlayacak bir işletme kurma ve girişim başlatma düşüncesini” yansıtmaktadır (Çelik, İnce vd, 2014: 

114). 

Girişimsel niyet konusunda yapılan birçok çalışmada esas alınan görüş planlı davranış teorisi 

olarak dikkat çekmektedir. Bu teoriye göre, niyetler davranışları belirlemekte ve bu niyetler de üç 

faktör tarafından belirlenmektedir: Davranışa yönelik tutumlar, davranışla ilgili sübjektif normlar ve 

davranış üzerinde algılanan davranış kontrolü (Ajzen,1991).  

Davranışa yönelik tutumlar kişinin davranış konusunda aldığı övgünün ne kadar istendik 

düzeyde olduğuna işaret etmekte ve davranıştan kaynaklanan sonuçların kişisel etkileri konusundaki 

inançlar ve beklentilere dayandırılmaktadır. Sübjektif normlar davranışı hayata geçirmek için algılanan 

sosyal baskıya işaret etmektedir. Bu baskılar kişinin hayatındaki önemli insanların bu davranış 
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konusundaki düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. Bu etkili insanlar ya da referans bireyler davranış 

için bir rehber görevi üstlenmekte ve inançları etkilemektedir. Algılanan davranış kontrolü ise 

davranışı sergilemenin algılanan zorluğunu ya da kolaylığına işaret etmektedir. Mevcut ya da algılanan 

yetersizlikler ve dış engeller bu davranışı sergileme becerisiyle ve bu yüzden de kişinin eylemi ve bu 

eylemin sonuçları üzerinde sahip olduğu kontrol algısıyla ilişkilidir. Bu kontrol inancı davranışsal 

kontrol algılarına dayanak oluşturmakta ve beklenen engellere ek olarak geçmiş deneyimleri yansıttığı 

düşünülmektedir (Gird ve Bagraim, 2008).  

Yapılan bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, bazı yazarların girişimcilik niyetlerini farklı 

yönleri göz önünde bulundurarak incelediklerini (kişisel motivasyon, tutum, medeni durum, sosyal 

ilişkiler vb.) yani bireysel düzeydeki faktörlere daha fazla önem vermişler, diğerleri ise hem bireysel 

hem de ülke / bölgesel düzey faktörleri (ekonomik, kurumsal ve diğer faktörleri) daha fazla inceleme 

konusu yapmışlardır (Remeikiene vd., 2013). 

Girişimsel niyet ve altında yatan faktörler konusunda genel bir literatür taraması yapıldığında, 

niyet üzerine etki eden farklı faktörler ortaya konulduğu görülmektedir. Bu faktörler demografik, 

ailesel, bireysel ve çevresel faktörler olarak sıralanabilir. Demografik ve ailesel faktörlere ilişkin sınırlı 

sayıda çalışma bulunmakta ve bu çalışmaların bulguları birbirleriyle tutarlı değildir. Bu nedenle, 

demografik ve kişisel faktörlerin girişimci niyet oluşturma sürecinde önemli bir rol oynayıp 

oynamadığı hala bilinmemektedir (Singh, 2014).  

Literatürde bireyin girişimcilik niyetinin yaş, cinsiyet, eğitim, önceki iş deneyimleri gibi sosyo 

ekonomik ve demografik faktörler ile ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Nguyen, 

2018). Aynı zamanda bazı araştırmalar da bireyin girişimsel niyetleri üzerine aile çevresi faktörlerinin 

etkisini vurgulamaktadır. Mevcut araştırmalar bireyin girişimsel niyetleri üzerindeki aile etkisini 

büyük ölçüde rol model perspektifinden açıklamakta ve ebeveynlerin çocuğun girişimsel kariyeri 

üzerinde önemli rol oynadığına inanmaktadır. Ancak tersi durumunu da savunan araştırmalar da 

bulunmaktadır (Peng vd., 2012).  

2. YÖNTEM 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetlerinde demografik ve ailesel özelliklerin etkisi 

ortaya koyabilmek amacıyla yapılan bu çalışmada anket yoluyla veri toplanması sağlanmıştır. Anket 

genel olarak katılımcıların demografik ve ailesel özelliklerine ilişkin sorular ve girişimcilik 

eğilimlerini ölçen ifadelerden oluşmaktadır. Ailesel özelliklere ilişkin sorular Çelik ve arkadaşlarının 

(2014) yaptığı çalışmadan alınmış olup, Girişimcilik Niyeti Ölçeği soruları ise Şeşen ve Basım’ın 

(2012) çalışmasından alınmıştır. Girişimcilik Niyeti Ölçeği Linan ve Chen (2009) tarafından tek 

boyutlu olarak tasarlanmış ve 6 ifadeden oluşturulmuştur. Yüksek puanlar öğrencinin girişimcilik 

niyetinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmanın evreninin Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Kula Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem olarak girişimcilik dersi alan 
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öğrenciler belirlenmiş ve tüm 2.sınıf öğrencilerine anket uygulanmıştır. Eksik ve hatalı anketler 

çıkarıldıktan sonra 258 öğrencinin verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS 

programı aracılığı ile analiz edilip yorumlanmıştır. 

2.1. Araştırmanın Hipotezleri 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetlerinde demografik ve ailesel özelliklerin etkisi 

ortaya koyabilmek amacıyla yapılan bu çalışmada oluşturulan hipotezler şu şekildedir: H1: Üniversite 

öğrencilerinin cinsiyetlerine göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır.  H2: Üniversite 

öğrencilerinin yaşlarına göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. H3: Üniversite 

öğrencilerinin yaşadığı bölgeye göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. H4: 

Üniversite öğrencilerinin babalarının eğitim durumuna göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir 

fark vardır. H5: Üniversite öğrencilerinin ile annelerinin eğitim durumuna göre girişimcilik niyetleri 

arasında anlamlı bir fark vardır. H6: Üniversite öğrencilerinin babalarının mesleğine göre girişimcilik 

niyetleri ile arasında anlamlı bir fark vardır. H7: Üniversite öğrencilerinin annelerinin mesleğine göre 

girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. H8: Üniversite öğrencilerinin ailelerinin gelir 

durumuna göre girişimcilik niyetleri ile arasında anlamlı bir fark vardır. H9: Üniversite öğrencilerinin 

daha önceki iş deneyimlerine göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. H10: 

Üniversite öğrencilerinin yakın çevresinde girişimci olması durumuna göre girişimcilik niyetleri 

arasında anlamlı bir fark vardır. H11: Üniversite öğrencilerinin yakın çevresinde iflas yaşanması 

durumuna göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. H12: Üniversite öğrencilerinin 

ailede alınan kararlara katılma derecesine göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır.  

3. BULGULAR 

Girişimcilik Niyeti Ölçeğinin iç tutarlılığını test etmek amacıyla cronbach alfa 0,92 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer Kalaycı’ya (2010) göre oldukça güvenilir olarak değerlendirilmektedir. 

Girişimcilik dersi alan öğrenciler örneklem grubuna yönelik yapılan Kolmogorov-Smirnov testi 

sonucuna göre verilerin normal dağılıma uymadığı görülmüştür. Bu nedenle non-parametrik testlerin 

yapılması uygun bulunmuştur. Ortalamalar arası farklılıkların analizinde Kruskal Wallis H testi ve 

Mann Whitney U testi yapılmıştır. 

Örneklem grubunun demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Örneklem Grubunun Demografik Bilgileri 

Cinsiyet f % Yaş f % 

Kadın 156 60,5 18 ve altı 1 0,4 

Erkek 102 39,5 19-21 197 76,4 

   22 ve üzeri 60 23,3 

Baba Eğitim Durumu f % Yaşanılan Bölge f % 

Okur Yazar 19 7,4 Ege 177 68,6 

İlköğretim 123 47,7 Marmara 32 12,4 

Ortaöğretim 99 38,4 Akdeniz 20 7,8 

Önlisans 9 3,5 İç Anadolu 15 5,8 

Lisans ve Üzeri 8 3,1 Karadeniz 5 1,9 

   Doğu Anadolu 6 2,3 

Baba Mesleği f % Güney Doğu Anadolu 3 1,2 

Kamuda Çalışan 19 7,4 Anne Eğitim Durumu f % 

Başkasının Yanında Çalışan 69 26,7 Okur Yazar 30 11,6 

Çiftçi 23 8,9 İlköğretim 142 55,0 

Kendi İşyeri 49 19,0 Ortaöğretim 76 29,5 

Diğer 87 33,7 Önlisans 7 2,7 

İşsiz 11 4,26 Lisans ve Üzeri 3 1,2 

   Anne Mesleği f % 

Ailenin Toplam Geliri f % Kamuda Çalışan 10 3,9 

1500tl Ve Altı 84 32,6 Başkasının Yanında Çalışan 38 14,7 

1501-3500tl 20 46,5 Çiftçi 1 0,4 

3501-5500tl 36 14,0 Kendi İşyeri 5 1,9 

5501-7500tl 9 3,5 Ev Hanımı 182 70,5 

7500tl ve Üzeri 9 3,5 Diğer 17 6,6 

   İşsiz 5 1,9 
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Araştırmaya katılanların %60,5’ i kadın, %39,5’ i erkektir. Katılımcıların %76,4’ ü 19-21 aralığı 

yaş grubundadır. Babalarının %47,7’ sinin ilköğretim mezunu ve %38,4’ ünün ortaöğretim 

mezunudur. Annelerinin %55’ i ilköğretim mezunu ve %29,5’ i ortaöğretim mezunudur. Katılımcıların 

%68,6’ sı Ege bölgesinde ve %12,4’ ü Marmara bölgesinde yaşamaktadır. Katılımcıların babalarının 

%26,7’ si başkası yanında çalışmakta ve annelerinin %19’ unun kendi işyeri bulunmaktadır. 

Katılımcıların annelerinin %70,5’ i ev hanımı olup %17,7’ si başkası yanında çalışmaktadır. 

Katılımcıların ailelerinin toplam gelirine bakıldığında %46,5’ inin 1.501-3.500 TL aralığında olduğu 

ve %32,6’ sının 1.500 TL ve altı gelir grubunda olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Cinsiyete Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

Cinsiyet N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Girişimcilik Niyeti Kadın 156 4,7147 1,37606 

Erkek 102 5,5899 1,51390 

Tablo 2’ ye bakıldığında Erkeklerin girişimcilik niyetinin kadınlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ancak ortalamalar arasındaki bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak 

için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3. Cinsiyete Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin Mann Whitney U Testi 

  

Girişimcilik 

Niyeti 

Mann-

Whitney U 
4732,000 

Wilcoxon W 16978,000 

Z -5,508 

P (2 uçlu) ,000 

Yapılan Mann Whitney U testinde p değerinin 0,05’ten küçük olduğu (p=,000)  görülmektedir. 

Buna göre cinsiyete göre ortalamalar arası anlamlı farklılık bulunmaktadır. “H1: Üniversite 

öğrencilerinin cinsiyetlerine göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi kabul 

edilmiştir. Elde edilen değerler, erkeklerin kadınlara kıyasla girişimcilik niyetlerinin daha yüksek 

olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 4. Yaşa Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

  N Ortalama 

Standart 

Sapma 

18 ve altı 1 6,6667   

19 - 21 197 5,0000 1,47388 

22 ve üzeri 60 5,2333 1,54779 

Toplam 258 5,0607 1,49215 

 

Tablo 4’ de yaş gruplarına göre ortalamaların farklılık gösterdiği görülmektedir. En yüksek 

ortalamaya sahip 18 ve altı yaş grubudur. İkinci sırada ise ortalamaları birbirine yakın olmakla birlikte 

22 ve üzeri yaş grubudur. En düşük ortalamaya sahip grup ise 19-21 aralığındaki yaş grubudur. 

Ortalamalar arası bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan Kruskal Wallis 

H testi sonuçları Tablo 5’ de görülmektedir.  

Tablo 5. Yaşa Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin Kruskal Wallis H Testi 

  

Girişimcilik 

Niyeti 

Ki-kare 2,890 

Serbestlik Derecesi 2 

P ,236 

P > 0,05 olduğu için yaş gruplarına göre öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı 

fark görülmemiştir. Dolayısıyla “H2: Üniversite öğrencilerinin yaşlarına göre girişimcilik niyetleri 

arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 
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Tablo 6.  Yaşanılan Bölgeye Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

 N Ortalama Standart Sapma 

Ege 177 4,9586 1,44845 

Marmara 32 5,3490 1,22061 

Akdeniz 20 5,5250 1,85220 

İç Anadolu 15 4,5222 1,67364 

Karadeniz 5 6,1333 ,73030 

Doğu Anadolu 6 4,9167 2,22299 

Güney Doğu Anadolu 3 6,1111 1,26198 

Toplam 258 5,0607 1,49215 

Tablo 6’ da öğrencilerin yaşadığı bölgelere göre ortalamaların farklılık gösterdiği 

görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip Karadeniz bölgesidir.  İkinci sırada ise Güneydoğu 

Anadolu bölgesi gelmektedir. En düşük ortalamaya sahip grup ise İç Anadolu Bölgesinde yaşayan 

gruptur. Ortalamalar arası bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan 

Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 8’ de görülmektedir.  

Tablo 7. Yaşanılan Bölgeye Göre Girişimcilik Niyeti Arasındaki Farklılık İçin Kruskal Wallis H 

Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Ki-kare 12,807 

Serbestlik Derecesi 6 

P ,046 

 

P <0,05 olduğundan yaşanılan bölgeye göre öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı 

fark görülmüştür. Dolayısıyla “H3: Üniversite öğrencilerinin yaşadığı bölgeye göre girişimcilik 

niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 8. Babalarının Eğitim Durumuna Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri  

  N Ortalama Standart Sapma 

Okur yazar 19 3,9211 1,81503 

İlköğretim 123 5,0447 1,52066 

Ortaöğretim 99 5,1953 1,35611 

Önlisans 9 5,7407 ,88235 

Lisans ve üzeri 8 5,5833 1,28174 

Toplam 258 5,0607 1,49215 

Tablo 8’ de öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre ortalamaların farklılık gösterdiği 

görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip öğrenci babalarının önlisans düzeyinde eğitime sahip 

olduğu gruptur. Bunu sırasıyla; Lisans ve üzeri, Ortaöğretim, İlk öğretim düzeyindedir. En düşük 

ortalamaya sahip grup ise okur yazar olan gruptur. Ortalamalar arası bu farklılığın anlamlı düzeyde 

olup olmadığını anlamak için yapılan Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 10’ da görülmektedir.  

Tablo 9. Baba Eğitim Durumuna Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin Kruskal 

Wallis H Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Ki-kare 10,758 

Serbestlik Derecesi 4 

P ,029 

P <0,05 olduğu için öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre öğrencilerin girişimcilik 

düzeyleri arasında anlamlı fark görülmüştür. Dolayısıyla “H4: Üniversite öğrencilerinin babalarının 

eğitim durumuna göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 10. Annelerinin Eğitim Durumuna Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri  

  N Ortalama Standart Sapma 

Okur yazar 30 4,7389 1,48858 

İlköğretim 142 5,0775 1,51791 

Ortaöğretim 76 5,1206 1,50298 

Önlisans 7 5,4048 1,22420 

Lisans ve üzeri 3 5,1667 ,44096 

Toplam 258 5,0607 1,49215 

Tablo 10’ da öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre ortalamaların farklılık gösterdiği 

görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip öğrenci anneleri önlisans düzeyinde eğitime sahip olan 

gruptur. Bunu sırasıyla; Lisans ve üzeri, Ortaöğretim, İlköğretim düzeyinde eğitime sahip olan gruplar 

takip etmektedir. En düşük ortalamaya sahip grup ise okur yazar olan gruptur. Ortalamalar arası bu 

farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Tablo 11’ de görülmektedir.  

Tablo 11. Anne Eğitim Durumuna Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin Kruskal 

Wallis H Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Ki-kare 2,155 

Serbestlik Derecesi 4 

P ,707 

P > 0,05 olduğu için öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre öğrencilerin girişimcilik 

düzeyleri arasında anlamlı fark görülmemiştir. Dolayısıyla “H5: Üniversite öğrencilerinin ile 

annelerinin eğitim durumuna göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi 

reddedilmiştir. 
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Tablo 12. Baba Mesleğine Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

  N Ortalama Standart Sapma 

Kamuda Çalışan 19 5,4211 1,28425 

Başk. Yan. Çalış. 69 5,0000 1,59067 

Çiftçi 23 5,4348 1,39148 

Kendi İşyeri 50 5,3733 1,47025 

Diğer 87 4,7912 1,40142 

İşsiz 10 4,7167 1,96426 

Toplam 258 5,0607 1,49215 

 

Tablo 12’ de Öğrencilerin babalarının mesleklerine göre ortalamaların farklılık gösterdiği 

görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip öğrenci babalarının en yüksek ortalamalar ile kamudan 

çalışan ve çiftçi oldukları görülmektedir.  En düşük ortalamaya sahip grup ise babaları işsiz olan 

gruptur. Ortalamalar arası bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan 

Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 13’ de görülmektedir.  

Tablo 13. Baba Mesleğine Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin Kruskal Wallis 

H Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Ki-kare 9,594 

Serbestlik Derecesi 5 

P ,088 

 

P > 0,05 olduğu için öğrencilerin babalarının mesleklerine göre öğrencilerin girişimcilik 

düzeyleri arasında anlamlı fark görülmemiştir. Dolayısıyla “H6: Üniversite öğrencilerinin babalarının 

mesleğine göre girişimcilik niyetleri ile arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 
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Tablo 14. Anne Mesleğine Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

  N Ortalama Standart Sapma 

Kamuda Çalışan 10 4,9500 ,91978 

Başk. Yan. Çalış. 38 5,0263 1,36809 

Çiftçi 1 7,0000   

Kendi İşyeri 5 4,6667 2,06828 

Ev Hanımı 182 5,0668 1,53353 

Diğer 17 4,8627 1,57810 

İşsiz 5 6,0000 ,85797 

Toplam 258 5,0607 1,49215 

Tablo 14’ de Öğrencilerin annelerinin mesleklerine göre ortalamaların farklılık gösterdiği 

görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip öğrenci annelerinin en yüksek ortalama ile çiftçilik yaptığı 

görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip grup ise annelerinin kendi işyerleri olan gruptur. 

Ortalamalar arası bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan Kruskal Wallis 

H testi sonuçları Tablo 15’ de görülmektedir.  

Tablo 15. Anne Mesleğine Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin Kruskal Wallis 

H Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Ki-kare 5,681 

Standart Sapma 6 

P ,460 

P > 0,05 olduğu için öğrencilerin annelerinin mesleklerine göre öğrencilerin girişimcilik 

düzeyleri arasında anlamlı fark görülmemiştir. Dolayısıyla “H7: Üniversite öğrencilerinin annelerinin 

mesleğine göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 
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Tablo 16. Ailelerin Gelirine Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

  N Ortalama Standart Sapma 

1.500 ve altı 84 4,8869 1,63855 

1.501-3.500 120 4,9389 1,45456 

3.501-5.500 36 5,5046 1,21203 

5.501--7.500 9 5,7963 1,24938 

7.501 ve üzeri 9 5,7963 1,25216 

Toplam 258 5,0607 1,49215 

Tablo 16’ da öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerine göre ortalamaların farklılık gösterdiği 

görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip aylık gelir grubu birbirine çok yakın ortalamalar ile 5.501-

7.500 TL gelir grubu ve 7.501 TL ve üzeri gelir grubudur. En düşük ortalamaya sahip grup birbirine 

çok yakın ortalamalar ile 1.500 TL ve altı gelir grubu ve 1.501 – 3.500 TL gelir grubudur. Ortalamalar 

arası bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan Kruskal Wallis H testi 

sonuçları Tablo 17’ de görülmektedir.  

Tablo 17. Aylık Gelire Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin Kruskal Wallis H 

Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Ki-kare 8,678 

Serbestlik Derecesi 4 

P ,070 

P > 0,05 olduğu için öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerine göre girişimcilik düzeyleri arasında 

anlamlı fark görülmemiştir. Dolayısıyla “H8: Üniversite öğrencilerinin ailelerinin gelir durumuna göre 

girişimcilik niyetleri ile arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 18. Deneyime Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

Deneyim N Ortalama Standart Sapma 

Girişimcilik Niyeti Evet 206 5,1618 1,49415 

Hayır 52 4,6603 1,42876 

Tablo 18’ e bakıldığında daha önce iş deneyimi olan grubun girişimcilik niyetinin herhangi bir 

iş deneyimi olmayanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak ortalamalar arasındaki bu 
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farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Test 

sonuçları Tablo 19’ da gösterilmiştir.  

Tablo 19. Daha Önceki İş Deneyimine Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin 

Mann Whitney U Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Mann-Whitney U 4141,000 

Wilcoxon W 5519,000 

Z -2,530 

P (2-uçlu) ,011 

P <0,05 olduğu için daha önce iş deneyimi olup olmamaya göre ortalamalar arası anlamlı 

farklılık görülmüştür. “H9: Üniversite öğrencilerinin daha önceki iş deneyimlerine göre girişimcilik 

niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 20. Ailede ve Yakın Çevrede Girişimci Bulunması Durumuna Göre Girişimcilik Niyeti 

Temel İstatistikleri 

Ailede ve yakın çevrede girişimci bulunması N Ortalama Standart Sapma 

Girişimcilik Niyeti Evet 109 5,0979 1,63318 

Hayır 149 5,0336 1,38498 

Tablo 20’ ye bakıldığında ailede ve yakın çevrede girişimci bulunan grubun girişimcilik 

niyetinin ailede ve yakın çevrede girişimci olmayanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak 

ortalamalar arasındaki bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U 

testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 21’ de gösterilmiştir.  

Tablo 21. Ailede ve Yakın Çevrede Girişimci Bulunması ile Girişimcilik Niyeti Arasındaki 

Farklılık İçin Mann Whitney U Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Mann-Whitney U 7676,000 

Wilcoxon W 18851,000 

Z -,752 

P (2-uçlu) ,452 

P >0,05 olduğu için öğrencilerin ailede ve yakın çevrede girişimci bulunması durumu ile 

girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı fark görülmemiştir. Dolayısıyla “H10: Üniversite 
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öğrencilerinin yakın çevresinde girişimci olması durumuna göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı 

bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 22. Ailede ve Yakın Çevrede İflasın Bulunması Durumuna Göre Girişimcilik Niyeti Temel 

İstatistikleri 

İflas N Ortalama Standart Sapma 

Girişimcilik Niyeti Evet 93 5,1344 1,56082 

Hayır 165 5,0192 1,45523 

Tablo 22’ ye bakıldığında ailede ve yakın çevrede iflas bulunan grubun girişimcilik 

niyetinin ailede ve yakın çevrede iflasın olmadığı gruba göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ancak ortalamalar arasındaki bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını 

anlamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 23’de gösterilmiştir.  

Tablo 23. Ailede ve Yakın Çevrede İflasın Bulunması Duruma Göre Girişimcilik Niyeti 

Arasındaki Farklılık İçin Mann Whitney U Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Mann-Whitney U 7182,500 

Wilcoxon W 20877,500 

Z -,853 

P (2-uçlu) ,394 

P >0,05 olduğu için öğrencilerin ailede ve yakın çevrede iflasın bulunması durumu ile 

girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı fark görülmemiştir. Dolayısıyla “H11: Üniversite 

öğrencilerinin yakın çevresinde iflas yaşanması durumuna göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı 

bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 24. Karara Katılım Düzeyine Göre Girişimcilik Niyeti Temel İstatistikleri 

  N Ortalama Standart Sapma 

Her zaman 172 5,1424 1,50435 

Bazen 79 4,9916 1,34156 

Hiçbir zaman 7 3,8333 2,33730 

Toplam 258 5,0607 1,49215 
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Tablo 24’ te öğrencilerin ailedeki kararlara katılım düzeylerine göre ortalamaların farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Ortalamalar arası bu farklılığın anlamlı düzeyde olup olmadığını anlamak 

için yapılan Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 25’ de görülmektedir.  

Tablo 25. Kararlara Katılım Düzeyine Göre Girişimcilik Niyetleri Arasındaki Farklılık İçin 

Kruskal Wallis H Testi 

  Girişimcilik Niyeti 

Ki-kare 3,665 

Serbestlik Derecesi 2 

P ,160 

P >0,05 olduğu için öğrencilerin ailedeki kararlara katılım düzeyine göre girişimcilik düzeyleri 

arasında anlamlı fark görülmemiştir. Dolayısıyla” H12: Üniversite öğrencilerinin ailede alınan 

kararlara katılma derecesine göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi 

reddedilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulunda öğretim 

gören ve girişimcilik dersi alan öğrencilerin demografik ve ailesel faktörlerin, girişimcilik niyetlerini 

nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular, bazı demografik ve ailesel faktörler ile 

girişimcilik niyeti arasında anlamlı farklılık olduğu yönündedir.  

Cinsiyet faktörü açısından bakıldığında yapılan Mann Whitney U testine (p=,000)  göre 

erkeklerin kadınlara kıyasla girişimcilik niyetlerinin daha yüksektir. Yapılan Kruskal Wallis H testi 

sonucuna (p=,046) göre öğrencilerin yaşadıkları bölge ile girişimcilik niyetleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. En yüksek ortalamaya sahip Karadeniz bölgesidir.  İkinci sırada ise 

Güneydoğu Anadolu bölgesi gelmektedir. En düşük ortalamaya sahip grup ise İç Anadolu Bölgesinde 

yaşayan gruptur. Yapılan Kruskal Wallis H testi sonucuna (p=,029) göre öğrencilerin babalarının 

eğitim durumuna göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. En yüksek 

ortalamaya sahip öğrenci babalarının önlisans düzeyinde eğitime sahip olduğu gruptur. Bunu sırasıyla; 

Lisans ve üzeri, Ortaöğretim, İlk öğretim düzeyindedir. En düşük ortalamaya sahip grup ise okur yazar 

olan gruptur. yapılan Mann Whitney U testine (p=,011)  göre öğrencilerin daha önceki iş 

deneyimlerine göre girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Daha önce iş 

deneyimi olan grubun girişimcilik niyetinin herhangi bir iş deneyimi olmayanlara göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Bulguların literatür ile de uyumlu olduğu görülmektedir. Udin vd. (2016)’ nin yapmış oldukları 

çalışmada da erkeklerin kadınlara nazaran ve deneyimin deneyimsizlere nazaran girişimcilik 
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niyetlerinin daha yüksek olduğu yönündedir. Erkekler ve kadınlar arasında iş kurma niyetleri ile ilgili 

bu farklılığın sebebi, erkeklerin girişimciliği kadınlardan daha çok para kazanmanın bir aracı olarak 

tercih ediyor olmalarıdır. Ayrıca iş dünyasındaki başarının tanımlanması konusunda da kadın ve 

erkekler için yine farklılık bulunmaktadır. Kadınların, hayatlarına mantıklı ve bir amaca hizmet eden 

bir işe sahip olmaları durumuna para kazanmaktan çok daha fazla değer vermektedirler (Sasu ve Sasu, 

2015). Yine Nguen (2018) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet, ailenin geçmişi ve geçmiş iş 

deneyimleri ile girişimcilik niyeti arasında ilişki olduğu görülmektedir. Ashokan ve Suresh (2011) 

tarafından yapılan çalışmada, cinsiyet, babanın eğitim durumu, yaşanılan bölge’ nin girişimcilik 

niyetini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Davranışların temelini niyetin oluşturduğu literatürüne dayanarak, yüksek girişimcilik niyetine 

sahip bugünün öğrencilerinin yarının girişimcileri olabileceği söylenebilir.  Buradan hareketle gerek 

verilen eğitimler gerekse de bu eğitimlerde aşılanan girişimcilik kültürü sayesinde girişimcilik niyeti 

arttırma yolundaki çalışmalar önem kazanmaktadır. Öğrencileri bu konuda bilinçli şekilde 

cesaretlendirmek ve teşvik etmek verilen eğitimler sayesinde mümkün olacaktır. Geleceğin girişimci 

sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaların temeli bugüne dayanmaktadır. Girişimciliğin mesleki bir 

kariyer olduğuna yönelik farkındalığın öğrenciler üzerinde oluşturulması sağlanmalıdır.  
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ÖZET 

Rekabet yasağı aynı zamanda rekabet özgürlüğünün sınırlanması anlamına gelir. Rekabet 

yasağının yasağa tabi olan kişinin kişilik hakları yanında, rekabet hukuku hükümlerine de aykırılık 

taşıması mümkündür. Bu nedenle rekabet yasağı konusundaki düzenlemelerin ve özellikle de işletme 

devrinde rekabet yasağı öngören anlaşmaların rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemleri 

yasaklayan rekabet hukuku hükümleri (örneğin, RKHK m.4/I; GWB §1; AEUV m. 101/1) açısından 

da değerlendirilmesi gerekir. 

Rekabet hukukunun yasakladığı rekabet karşıtı davranışlar genellikle “rekabetin sınırlanması” 

olarak adlandırılmaktadır. Rekabetin sınırlanması ile kastedilen hususlar ise teşebbüsler arasındaki 

anlaşmalar (uyumlu eylemler, teşebbüs birliği kararları), hâkim durumun kötüye kullanılması ile 

birleşme ve devralmalardır.  

 

GİRİŞ 

İşletme devrinde rekabet yasağı anlaşması, rakipler arasındaki bir anlaşma kapsamında, yani 

yatay düzlemde ortaya çıkabileceği gibi, üretim zincirinin farklı aşamalarında bulunan teşebbüsler 

arasında dikey bir anlaşma kapsamında da ortaya çıkabilir. Bu şekilde bir rekabet yasağı anlaşması ile 

bir veya daha fazla rakibin, ilgili pazarda rekabet yapmaktan kaçınması öngörülebilir. Bu türden 

rekabet yasakları çoğu zaman özellikle şirket satışlarında veya işletme devrinde, devreden kişinin, 

işletmenin organizasyonu, satış politikası, fiyat ve kar marjını belirleme yöntemleri, üretim veya 

teknik bilgi (Know-how), müşteri ve dağıtım kanalları gibi rekabet ile ilgili hususlarda sahip olduğu 

ticari sırlar ve bu anlamda özel bilgiler kapsamında ortaya çıkar.  

Devreden taraf, işletmenin müşteri çevresini sonradan tekrar kendisine bağladığında, satışa konu 

işletmenin değerinin alıcının aleyhine azalması tehlikesi ortaya çıkar. Bu nedenle de iktisadi açıdan 

rekabet yasağı, işletme devirlerinde devir sözleşmesinde yer alması gereken ve uygulamada “mutlak 

gerekli sınırlamalar” (unbedingt Notwendige beschränken)  olarak da tanımlanan bir şart olarak 

değerlendirilmektedir. Bu şekilde devredilen işletmenin müşteri çevresi de korunmak suretiyle, uzun 

vadede rekabet yeteneğinin sağlamlaştırılması amaçlanır.  
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1. REKABET HUKUKUNUN AMACI 

Rekabet yasağı anlaşmalarının rekabet hukukunu ilgilendiren boyutu nedeniyle, kısaca rekabet 

hukukunun amacına değinmekte yarar bulunmaktadır. Rekabet hukuku, rekabetin korunmasına ilişkin 

kuralları içeren hukuk dalıdır. Bu kurallar, piyasa ekonomisinin ve dolayısıyla serbest rekabetin 

benimsendiği sistemlerde, etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması için gerekli olan yasal 

hükümleri içermektedir. Rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı teşebbüsler arası anlaşmalar, 

teşebbüs birliği kararları ve uygulamalar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini 

kötüye kullanmalarının önlenmesi, piyasalardaki rekabetin sağlanması için birleşme ve devralma 

(yoğunlaşma) işlemlerinin kontrolü ve gerekli düzenleme ve denetlemelerin yapılarak rekabetin 

korunması, rekabet hukukunun temel amacıdır283. 

Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin yasal dayanaklarından birisidir. Piyasa yapısının bir 

parçası olan rekabet hukuku hükümleri, rekabetçi piyasa yapısını, onu sınırlayan davranışlara karşı 

korur. Teşebbüslerin rekabet karşıtı davranışlarını yasaklamak suretiyle, rekabet özgürlüğünün var 

olduğu bir piyasa yapısını sağlamaya çalışır284. Rekabet hukuku bu anlamda, tüm piyasa katılımcıları 

açısından asgari ve aynı zamanda etkin bir rekabet düzeninin teminatıdır.  

4054 sayılı RKHK’nin 1.maddesinde Kanunun amacı, “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti 

engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin 

bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri 

yaparak rekabetin korunmasını sağlamak”, olarak belirtilmiştir. 

Ancak rekabetçi bir piyasa yapısına ulaşılması ve böyle bir piyasada etkin rekabetin işleyişi 

açısından hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanına özgü normlara ihtiyaç duyulur. Bu durum, 

piyasada bozulmamış rekabetin sağlanması için bir zorunluluktur. Rekabet hukuku normları (RKHK) 

bu amacın kamu hukuku boyutunu, haksız rekabet hukuku hükümleri (TTK m. 54 vd) ise özel hukuk 

boyutunu sağlamlaştırmaya çalışır.  Her iki hukuk alanına özgü normlar, serbest ve bozulmamış 

rekabetin sağlanması ve korunması amacına hizmet ederler285. Bu nedenle de piyasadaki rekabet 

açısından her iki hukuk alanına özgü hükümlerin de dikkate alınması gerekir.  

                                                           
283

 ÖZ-AŞÇIOĞLU, Gamze: Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye 

Kullanılması, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2000, s. 15.   
284

 Rekabet, aynı zamanda 1982 Anayasasının 48.maddesi kapsamında düzenlenen girişim özgürlüğü 

bağlamında ekonomik ve sosyal bir haktır. Aynı şekilde, Anayasamız ticari faaliyet özgürlüğü ilkesi 

açısından, teşebbüslerin sahip olduğu rekabet hakkının korunması hususunda da devlete bazı 

yükümlülükler getirmiştir. Bu anlamda Devlet, mal ve hizmet piyasalarının, dürüst rekabet anlayışına 

uygun olarak, sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesini temin edecek tedbirleri almak zorundadır (Anayasa 

m. 167). 
285

 Bu hususta bkz. KARAKILIÇ, Hasan: “Piyasa Ekonomisi Açısından Rekabet ve Haksız Rekabet 

Hukuku İlişkisi”, Batider 2016, C. XXXII, Sa. 3, s. 8 vd. İNAN, Nurkut: “Rekabet Hukukunun Diğer 

Disiplinlerle İlişkisi”, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları I, Ankara, Ekim 1991, s. 14; ERDEM, 

Ercüment: “Rekabet ve Haksız Rekabet İlişkisi”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı 

(Der. Abuzer Kendigelen), C. I, İstanbul 2002, s. 377 vd.; ARKAN, Sabih: “Haksız Rekabet ve Rekabetin 
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Rekabet hukukunun yasakladığı rekabet karşıtı davranışlar genellikle “rekabetin sınırlanması” 

olarak adlandırılmaktadır. Rekabetin sınırlanması ile kastedilen hususlar ise teşebbüsler arasındaki 

anlaşma, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararları (RKHK m.4/1) ile hâkim durumun kötüye 

kullanılması (RKHK m.6) ve birleşme ve devralma (RKHK m.7) işlemleridir.  

Ancak, rekabet yasağı anlaşmaları çoğu zaman RKHK m.4/I karşısında rekabet üzerindeki 

etkileri önemsiz veya hissedilir olmayan (de minimis kuralı) 286 anlaşmalardır287. Bu nedenle de 

rekabet yasağı anlaşmaları kural olarak rekabet hukuku açısından da izin verilebilir nitelikte 

anlaşmalardır. Ancak bu her durumda geçerli olan bir yargı değildir. Bu nedenle de rekabet yasağı 

anlaşmasının pazar üzerindeki etkilerinin somut olay bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Örneğin 

yüksek teknoloji ürünleri (örneğin tıbbı cihazlar) üretilen teknolojik pazarlar, stratejik ürünler, 

oligopol piyasalar ve giriş engeli olan pazarlara yönelik rekabet yasağı anlaşmalarının, ilgili pazarda 

potansiyel rekabet üzerindeki etkileri ayrıca dikkate alınmalıdır.     

                                                                                                                                                                                     
Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Arasındaki İlişki”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan (Der. 

T. Ansay), Ankara 2003, s. 3 vd.; PINAR, HAMDİ: “Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet İlişkisi”, 

Rekabet Dergisi, C. 15, S. 2/2014, s. 59 vd.  LOSCHELDER, M./ERDMANN, W./HOLTORF, M.: 

Handbuch des Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, München 2010, § 16 Nr. 1; BEATER, A.: Unlauterer 
Wettbewerb, Tübingen 2011, § 1, Nr. 2; EMMERICH, V.: Unlauterer Wettbewerb, 9. Auflage, München 

2012, § 5, Nr. 33; HARTE BAVENDAMM, H./HENNIG-BODEWIG, F./AHRENS, H. J.: Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb (UWG), Kommentar, 3. Auflage, München 2013, Einl G, Nr. 112; 

GLÖCKNER, J.: Europäisches Lauterkeitsrecht, München 2006, s. 204. HEERMANN, 

P.W./SCHLINGLOFF, J./SOSNITZA, O.: Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht, Band 1, §§ 1-4 

UWG, 2. Auflage, München 2014, Grundl UWG, Nr. 32. 
286

 Rekabeti sınırlayıcı amaç veya etki taşıyan anlaşma, karar ve uyumlu eylemler (teşebbüsler arasındaki 

yatay anlaşmalar) yasak olmakla birlikte,  rekabeti sınırlayıcı etkisi önemsiz nitelikte olan anlaşmalar, de 

minimis kuralı gereği yasaldır. AB rekabet hukuku uygulamasında ortaya çıkan de minimis kuralı, 

rekabeti sınırlayıcı nitelikte ve üye ülkeler arasındaki ticareti de etkileyen bir anlaşmanın etkilerinin 

“küçük” veya “önemsiz” olması halinde, AEUV m. 101/1 (RKHK m.4/I) hükmünde öngörülen 

yaptırımlardan muaf tutulması, yani sözkonusu olumsuz etkilerin hoşgörülebilmesini ifade eder. AB 

Komisyonu’nun bu konuda en son yayınladığı “Önemsiz Anlaşmalar Hakkında Duyuru” da, AEUV m. 

101 kapsamında yapılan yatay ve dikey anlaşmalar açısından de minimis kuralının uygulanması 

konusunda bazı pazar payı oranları öngörülmüştür (Bkz.KOMMISSION, NOTICE ON AGREEMENTS 

OF MINOR IMPORTANCE, OJ [2001] C 368/13, [2002] 4 CMLR 699).  
287

 İç pazarda rekabeti sınırlayıcı etkilerinin hissedilir olmayacağı düşünülen rakip teşebbüsler arasında 

yapılan anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararları açısından tarafların pazar payları %10’u 
geçmediği sürece, bu anlaşmalar de minimis kuralı kapsamında değerlendirilmektedir. Rakip olmayan 

teşebbüsler arasında yapılan anlaşmaların (dikey anlaşmalar) de minimis kuralından yararlanabilmesi 

için,  anlaşma taraflarından her birinin ilgili pazardaki pazar payı %15’i geçmemelidir. Ancak her 

durumda bu tarz anlaşmaların “ağır veya esaslı rekabet ihlali” (Kernbeschränkungen) olarak da 

değerlendirilen rekabet sınırlamalarını içermemesi gerekmektedir (Bkz.KOMMISSION, NOTICE ON 

AGREEMENTS OF MINOR IMPORTANCE, Nr. 11). Aynı zamanda, benzer paralel ağlardan oluşan 

anlaşmaların bulunduğu pazarlarda ortaya çıkacak toplam etkiler (kumulativ Effekte) nedeniyle, bu pazar 

payı oranları hem rakipler hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar açısından %5 düşük 

hesaplanacaktır
287
. Uygulamada ABAD ve Komisyon bu düzenlemeyi sıkı bir şekilde yorumlarken, çoğu 

zaman %3-4 gibi daha düşük pazar payları dahi büyük ve etkili teşebbüsler veya özellikle oligopol 

pazarlar açısından, rekabeti sınırlayıcı etkiler için yeterli görülebilmektedir.  
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2. İŞLETME DEVRİNDE REKABET YASAĞI 

2.1. İşletme Devrinde Yatay Düzlemde Rekabet Yasağı 

Rekabet yasağı anlaşması, rakipler arasındaki bir anlaşma kapsamında, yani yatay düzlemde de 

ortaya çıkabilir. Bu şekilde bir rekabet yasağı anlaşması ile bir veya daha fazla rakibin, ilgili pazarda 

rekabet yapmaktan kaçınması öngörülebilir. Rekabet hukukunda rakipler arasında ortaya çıkan ve 

rekabeti sınırlayıcı nitelikte olan anlaşmalar, yatay (kartel) anlaşmaları olarak da tanımlanmaktadır. Bu 

anlaşmalar rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları yasaklayan RKHK m.4 hükmü yanında, hâkim durumun bir 

veya birden fazla teşebbüs tarafından sahip olunan pazar gücü vasıtasıyla kötüye kullanılmasını 

yasaklayan RKHK m.6 hükmüne de aykırıdır.  

Bu türden rekabet yasakları çoğu zaman özellikle şirket satışlarında veya işletme devrinde, 

devreden kişinin, işletmenin organizasyonu, satış politikası, fiyat ve kar marjını belirleme yöntemleri, 

üretim veya teknik bilgi (Know-how), müşteri ve dağıtım kanalları gibi rekabet ile ilgili hususlarda 

sahip olduğu ticari sırlar ve bu anlamda özel bilgiler kapsamında ortaya çıkar. Devreden kişi 

işletmenin müşteri çevresini sonradan tekrar kendisine bağladığında, satışa konu işletmenin değerinin 

alıcının aleyhine azalması tehlikesi ortaya çıkar288. Bu nedenle de iktisadi açıdan rekabet yasağı, 

işletme devirlerinde devir sözleşmesinde yer alması gereken ve uygulamada “mutlak gerekli 

sınırlamalar” (unbedingt Notwendige beschränken)  olarak da tanımlanan bir şart olarak 

değerlendirilmektedir289. Bu şekilde devredilen işletmenin müşteri çevresi de korunmak suretiyle290, 

uzun vadede rekabet yeteneğinin sağlamlaştırılması amaçlanır.  

2.2. İşletme Devrinde Dikey İlişkiler Bağlamda Rekabet Yasağı 

Dikey anlaşma üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki veya 

daha fazla teşebbüs (örneğin üretici, toptancı, sağlayıcı, müşteri lisans alan ve veren) arasında belirli 

mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalardır291. 

Komisyon’un dikey anlaşmalarla ilgili 330/2010 sayılı Tüzüğünde ise dikey anlaşma, üretim 

veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında 

belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşma veya uyumlu 

                                                           
288

 Bu anlamda sözleşme sonrası rekabet yasağı, işletme devirlerinde müşteri çevresinin korunması 

açısından da bir gereklilik olarak ortaya çıkar. Bkz. MICHALSKI, Nachvertragliches 

Wettbewerbsverbot, s. 21. Ayrıca bkz. WAGENER, Dominique/SCHULTZE, Jörg Martin: “Zwei Jahre 

sind genug! Ein Beitrag zu Laufzeiten von Wettbewerbsverboten in Unternehmenskaufverträgen”, NZG 

2001, s. 157 vd. 
289

 Bu nedenle de özellikle işletme devri sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan bu türden rekabet 

sınırlamaları “esaslı rekabet sınırlamaları” (Kernbeschränkungen) içermedikleri sürece, rekabet 

hukukunda gerekli olan ve bu anlamda caiz sınırlamalar olarak değerlendirilmektedir. Bkz. 

EMMERICH (IMMENGA/MESTMÄCKER), Art. 81, Abs. 1 EGV, Nr. 183. 
290

 MICHALSKI, Nachvertragliches Wettbewerbsverbot, s. 21. 
291

 REKABET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, s. 33. 
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eylemler292 olarak tanımlanmıştır. Rekabet Kurulu’nun 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup 

Muafiyet Tebliği’nin 2. Maddesinde ise dikey anlaşmalar; “üretim ve dağıtım zincirinin farklı 

seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin 

alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalar’dan, dikey anlaşmalar olarak 

tanımlanmıştır293. Dikey anlaşmalar örneğin bir malın üreticisi ile dağıtıcıları, lisans veren ile alan 

veya franchise veren ile kabul eden arasında yapılır. Dolayısıyla, dikey anlaşmalar esasen rakip 

teşebbüsler arasında gerçekleşmediği için, rekabeti sınırlayıcı bir anlaşmadan (kartel anlaşması) söz 

etmek de mümkün değildir. 

Dikey anlaşmalar kapsamında ortaya çıkan özellikle belirsiz süreli veya çok uzun süreli rekabet 

yasaklarının piyasa yapısı üzerindeki en önemli etkisi, hiç şüphesiz mevcut veya potansiyel rakipler 

açısından ortaya çıkan pazarın kapanması sorunudur294. Bu nedenle de dikey anlaşmalar kapsamında 

yer verilen rekabet yasakları, rekabet hukuku ile ilgili ikincil mevzuat kapsamında açıkça 

düzenlenmiştir.  

Rekabet Kurulunun, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde rekabet etmeme 

yükümlülüğü, “Alıcının anlaşma konusu mal veya hizmetlerle rekabet eden mal veya hizmetleri 

üretmesini, satın almasını, satmasını ya da yeniden satmasını engelleyen doğrudan veya dolaylı her 

türlü yükümlülüktür. Ayrıca alıcının bir önceki takvim yılındaki alımları esas alınarak, ilgili pazardaki 

anlaşma konusu mal veya hizmetlerin ya da onları ikame eden mal veya hizmetlerin %80’inden 

fazlasının sağlayıcıdan veya sağlayıcının göstereceği başka bir teşebbüsten satın alınmasına yönelik 

olarak alıcıya doğrudan veya dolaylı biçimde getirilen herhangi bir yükümlülük de rekabet etmeme 

yükümlülüğü olarak kabul edilir”. 

Rekabet Kurulu’nun Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Tebliğinin Rekabet Etmeme 

Yükümlülüğü kenar başlıklı 5.maddesine göre, Tebliğ ile tanınan muafiyet anlaşmada yer alan, 

aşağıda belirtilen yükümlülüklere uygulanmaz: “Alıcıya getirilen belirsiz süreli veya süresi beş yılı 

aşan rekabet etmeme yükümlülüğü295. Rekabet etmeme yükümlülüğünün yukarıda belirtilen süreyi 

aşacak şekilde zımnen yenilenebileceğinin kararlaştırılması halinde, rekabet etmeme yükümlülüğü 

belirsiz süreli sayılır.”  

Bununla birlikte, alıcının anlaşmaya dayalı faaliyetlerini sürdürürken kullanacağı tesisin 

mülkiyeti arazi ile birlikte veya alıcı ile bağlantısı olmayan üçüncü kişilerden sağlanan bir üst hakkı 

                                                           
292

 VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) Nr. 330/2010 vom 20 April 2010 über die anwendung von 

Artikel 101 Absatz 3 des Vertargs über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von 

vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen, ABl. EU 2010, L 102/1, Art. 1(1).a. 

(Komisyon, Dikey Anlaşmalar Tüzüğü).  
293

 DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ, Rekabet Kurulu,  m. 2.  
294

 DİKEY SINIRLAMALAR HAKKINDA KILAVUZ, AB Komisyonu, Nr. 216. Ayrıca bkz. DİKEY 

ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ, Rekabet Kurulu, Nr. 205. 
295

 DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ,  m. 5. 
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çerçevesinde sağlayıcıya ait ise yahut alıcı bu faaliyetini sağlayıcının alıcı ile bağlantısı olmayan 

üçüncü kişilerden elde ettiği bir ayni veya şahsi kullanım hakkının konusu olan bir tesiste 

sürdürecekse, alıcıya getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü, söz konusu tesisin alıcı tarafından 

kullanıldığı süreye bağlanabilir. Ancak, rekabet etmeme yükümlülüğü, bu sürenin beş yılı aşan kısmı 

bakımından, sadece alıcının söz konusu tesiste yürüteceği faaliyetini kapsar. 

Anlaşmanın sona ermesinden sonraki döneme ilişkin olarak, alıcıya getirilen, mal ya da hizmet 

üretmesini, satın almasını, satmasını ya da yeniden satmasını yasaklayan doğrudan ya da dolaylı 

herhangi bir yükümlülük yasaktır. Ancak yasaklamanın, anlaşma konusu mal ya da hizmetlerle rekabet 

halindeki mal ve hizmetlere ilişkin olması, anlaşma süresince alıcının faaliyette bulunduğu tesis ya da 

arazi ile sınırlı olması ve sağlayıcı tarafından alıcıya devredilen know-how’ı korumak için zorunlu 

olması koşullarıyla, alıcıya, anlaşmanın sona ermesinden itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla rekabet 

etmeme yükümlülüğü getirilebilir. Kamuya mal olmamış know-how’ın kullanılması ve açıklanmasına 

ilişkin süresiz yasaklama hakkı saklıdır. 

Ayrıca seçici dağıtım sistemi296 üyelerine getirilen, belirlenmiş rakip sağlayıcıların markalı 

ürünlerini satmama yükümlülüğü de rekabet yasağına aykırı değildir. 

Sonuç olarak, rekabet hukukunda dikey anlaşmalar kapsamında yer verilen ve rekabeti 

sınırlayıcı etkileri olan rekabet yasağına yönelik hükümler, ekonomik etkinlik sağlanması amacına 

yönelik olduğu sürece hukuka uygundur. Böyle durumlarda, etkinlik sağlanması, aynı zamanda 

rekabeti sınırlayıcı davranış açısından bir hukuka uygunluk nedenidir. Bu anlamda üretim veya teknik 

bilgi olarak da tanımlanan Know-how’ın korunması, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

verimsiz satış politikalarının önlenebilmesi amacıyla getirilen rekabet yasağı şeklindeki 

yükümlülükler, hukuka aykırı değildir. 

2.3. İşletme Devrinde Rekabet Yasağı Anlaşmasının Değerlendirilmesi  

2.3.1.İşletme Devrinde Rekabet Yasağının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 

İşletme devrinde rekabet yasağı anlaşmasının, rekabet üzerindeki amaç veya etkisi hissedilir 

olan rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemleri yasaklayan rekabet hukuku hükümlerine 

(RKHK m.4/1; AUEUV m. 101/1; GWB §1) aykırı olması mümkündür. Böyle bir anlaşmanın ilgili 

pazardaki rekabeti hissedilir şekilde sınırlaması mümkün olduğu gibi, potansiyel rekabeti de 

sınırlayabilir297. Burada rekabet yasağının, RKHK m.4/1 hükmü kapsamında ilgili pazardaki rekabeti 

tamamen ortadan kaldırıp kaldırmadığı veya önemli ölçüde sınırlayıp sınırlamadığına bakılmalıdır. 

                                                           
296

 Sağlayıcının, anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği 

dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları 

veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı taahhüt ettiği dağıtım sistemleridir. Bkz. 

REKABET KURULU, DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN KILAVUZ, Nr. 2.3.  
297

 STRELAU, s. 80. 
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Yapılacak değerlendirme açısından, rekabet yasağının ekonomik etkinlik açısından haklılığı ve 

gerekliliği hususu da dikkate alınmalıdır.     

İkinci bir olasılık ise; rekabet yasağı, hukuksal açıdan geçerli olan asıl bir sözleşmeye bağlı 

olarak ve objektif açıdan haklı nedenlerden dolayı ortaya çıkıyorsa, rekabet hukukuna aykırı 

değildir298. Dolayısıyla rekabet hukuku, bir işletmenin faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilmesi 

için gerekli olduğu ölçüde, rekabet yasağı konusundaki bir sözleşme hükmüne cevaz vermektedir299. 

Ancak her durumda bu türden sınırlamaların rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara aykırılığı sorununun, 

somut olayda özellikle de zamansal açıdan ayrıca değerlendirilmesi gerekir300.   

Bu konuda üçüncü bir çözüm yolu ise, “rule of reason” (haklı sebep)301 yaklaşımı açısından 

yapılacak bir değerlendirmedir. Rule of reason yaklaşımı, per se (mutlak, kesin)302 yaklaşımın 

alternatifi olan ve başta pazar yapısı olmak üzere, rekabet ile ilgili tüm faktörleri değerlendirmeye 

alındığı yaklaşımdır303. Buna göre, işletme devri kapsamında belirlenen rekabet yasağı konu, yer ve 

                                                           
298

 EuGH, Slg. 1985, 2545, 2571, Nr. 18 vd. “Remia”. Ayrıca bkz. BEKANNTMACHUNG DER 

KOMMISSION VON 2005 ÜBER EINSCHRÄNKUNGEN DES WETTBEWERBS, DIE MIT DER 

DURCHFÜHRUNG VON UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSEN UNMITTELBAR 

VERBUNDEN UND FÜR DIESE NOTWENDIG SIND, Abl. EG 2005, Nr. C 56/24.   
299

 LAWALL, s. 4; ZIMMER (IMMENGA/MESTMÄCKER), § 1 GWB, Nr. 177;WINDBICHLER, § 13, 

Nr. 14; EMMERICH (IMMENGA/MESTMÄCKER), Art. 81 Abs. 1, Nr. 182.  
300

 BUNTE (LANGEN/BUNTE), Nr. 127; WAGENER/SCHULTZE, s. 158. 
301

 Per se kuralının alternatifi olan ve başta pazar yapısı olmak üzere tüm ilgili rekabet faktörlerinin 

değerlendirmeye alındığı yaklaşımdır. Bu yaklaşım altında, etkinliği ve rekabeti artırabilecek ancak, bazı 
durumlarda rekabet karşıtı etkilere de sahip olabilecek teşebbüs davranışları değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. Bkz. REKABET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, s. 50. 
302

 Rekabet hukukunda per se kurallar, hemen hemen tüm durumlarda, doğal ve zorunlu etkileri açıkça 

rekabet karşıtı olan ve yasal olmadıklarını göstermek için ayrıntılı bir çalışmaya gerek duyulmayan 

davranışları hukuka aykırı saymak üzere benimsenmiştir. Per se yaklaşımı altında davacı, uygulamanın 

rekabet karşıtı etkilerini veya pazar üzerindeki etkilerini göstermek zorunda değildir. Bu çerçevede 

örneğin kartelin varlığının ispatlanması yeterlidir; rekabetin azalıp azalmadığının ve zarar yol açılıp 

açılmadığının incelenmesine gerek bulunmamaktadır.  Bkz. REKABET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, s. 50. 
303

 Rekabet hukukunda bir davranışın rekabeti sınırlayıcı etkilerinin analizi açısından başvurulan per se, 

rule of reason yaklaşımları yanında, son dönemde özellikle AB Hukukunda AB Komisyonu kararlarında 

üzerinde durulan ve “ekonomiye önem veren yaklaşım”(more economic approach) olarak da 

tanımlanabilecek bir yaklaşımda söz konusudur. Aynı zamanda rekabet hukukunun modernizasyonu 

olarak da değerlendirilen bu yaklaşımın temelinde, kısaca, rekabet ihlallerinin analizinde ekonomik 

modellerin veya ekonomik yaklaşımların kullanılmasının daha güncel ve yerinde değerlendirmeler 

yapılmasını sağlayacağı düşüncesi yer almaktadır. Bir başka deyişle, bu yaklaşım açısından ekonomik 

etkinlik veya ekonomik refahın sağlanması doğrudan bir hedef olmaktadır. AB rekabet hukuku ve 

politikası açısından more economic approach’ın taşıdığı önem ve bu yaklaşımın niteliği konusunda daha 

ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. DREXL, Josef “Competition Law as Part of the European 
Constitution”, Principles of European Constitutional Law, (Ed. Armin von Bogdandy ve Jürgen Bast), 

Oxford, 2010, s. 659 vd.; IMMENGA/MESTMÄCKER, Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 

Einleitung, Nr. 28; CHRISTIANSEN, Arndt: “Die “Ökonomisierung” der EU-Fusionskontrolle: Mehr 

Kosten als Nutzen?”, WuW, 2005/3, s. 285; SCHMIDTCHEN, Dieter: “Effizienz als Leitbild der 

Wettbewerbspolitik: Für einen “more economic approach”,  Effizienz und Wettbewerb, (Hrsg. Peter 

Oberender), Berlin 2005, s. 29; WEIZSÄCKER, Carl Christian von: “Abuse of a Dominant Position and 

Economic Efficiency”, ZWeR, 2003/1, s. 59; HILDEBRAND, Doris: “Der “more economic approach” in 

der Wettbewerbspolitik”, WuW, 2005/5, s. 513; SCHMIDTCHEN, Dieter: “Der “more economic 

approach” in der Wettbewerbspolitik”, WuW, 2006/1, s. 6; BÖGE, Ulf: “Effizient und Wettbewerb aus 

Sicht des Bundeskartellamts,” in: Effizienz und Wettbewerb, (Hrsg. Peter Oberender), Berlin 2005, s. 133. 

Ayrııca bkz. VERORDNUNG DER KOMMISSION (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
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süre açısından öngörülen amacın gerçekleşmesine yönelik olacak şekilde belirlendiği ve asıl 

sözleşmenin işlevselliği açısından gerekli olduğu durumlarda, rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma (RKHK 

m.4/1; §1 GWB, AEUV m. 101) olarak değerlendirilmeyecektir304. Bu yönde bir yaklaşım, AB 

Komisyonunun, “birleşme ve devralma işlemlerinde gerekli olan sınırlamalar konusundaki 

Duyurusu”nda305 da yer almaktadır. Komisyon Duyuru’suna göre, işletme devri sözleşmelerinde yer 

alan rekabet yasağı konusundaki hükümler, rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma olarak değil, aksine 

birleşme ve devralma (yoğunlaşma) işlemleri açısından gerekli olan ve bu nedenle de bu kapsamda 

(RKHK m.7 vd.) değerlendirilmesi gereken hususlardır.    

2.3.2. İşletme Devrinde Rekabet Yasağının Gerekliliği  

Rekabet hukukunda, işletme devri açısından, birleşme ve devralma işlemlerinde iki aşamalı bir 

değerlendirme önerilmektedir306: Öncelikle, ilk aşamada, birleşme işlemi kapsamında yatay düzlemde 

öngörülen rekabet yasağının konu, yer ve zaman bakımından gerekli olup olmadığına bakılmalıdır307. 

Bu değerlendirme için gerektiği ölçüde rekabet hukukunda birleşme ve devralma işlemlerini 

düzenleyen hükümlerinde yer alan hususlar da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle konu, yer ve zaman 

açısından gerekli olandan fazla kısıtlama öngören bir rekabet yasağı sözleşmesi RKHK m. 4/1 hükmü 

kapsamına girecektir. İkinci aşamada ise rekabet yasağının, rekabeti sınırlayıcı amaç veya etkiye sahip 

anlaşmaları yasaklayan RKHK m. 4/1 hükmünün öngördüğü koşullar bağlamında rekabeti sınırlayıcı 

bir anlaşma olup olmadığı hususu incelenmelidir. Eğer rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma ise bunun 

hukuksal yaptırımı kesin hükümsüzlüktür (TBK m.27/I).   

İşletme devirlerinde, devredilen işletme sadece maddi varlığı ile değil, ekonomik değer taşıyan 

tüm malvarlığı unsurları ile birlikte devredilmektedir. Ekonomik değer taşıyan malvarlığından kasıt 

bina, makina, malzeme, araç gibi maddi malvarlığı unsurlarının yanısıra; üretim bilgisi (Know-how), 

müşteri çevresi (clientele), lisans, ticaret unvanı, işletme adı, marka, işletmenin ticari itibarı veya imajı 

(goodwill) gibi maddi olmayan unsurlardır. Devralma işleminde, anlaşma koşullarının tam ve etkili 

olarak yürürlüğe girebilmesi ve devir işleminden her iki tarafın da arzu ettiği sonucu elde edebilmesi 

için, maddi malvarlığının yanı sıra yukarıda sayılan maddi olmayan malvarlığı unsurlarının da alıcıya 

tam anlamıyla geçişi gerekir308. Çünkü alıcı taraf devraldığı işletmenin bu gibi özelliklerini de göz 

önüne alarak işletmeye bir değer biçmekte ve devredene karşılığında bu bedeli ödemektedir. 

Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen bu malvarlığı unsurlarının alıcıya tam ve sorunsuz bir şekilde 

                                                                                                                                                                                     
Unternehmenszusammenschlüssen (“EG-Fusionskontrollverordnung”), 20.06.2004, ABl. EG Nr. L 24/1, 

Erwägungsgründe, Nr. 29. (Komisyon, Birleşmelerin Kontrolü Hakkındaki Tüzük). 
304

 EMMERICH (IMMENGA/MESTMÄCKER), Art. 81 Abs. 1 EGV, Nr. 182; ZÄCH, Nr. 385.  
305

 BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION VON 2005, über Einschränkungen des Wettbewerbs, 

die mit der Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen unmittelbar verbunden und für diese 

notwendig sind, Abl. EG 2005, Nr. C 56/24.   
306

 ZÄCH, Nr. 385.  
307
KENDİGELEN (ÜLGEN/HELVACI/KAYA/NOMER ERTAN), s.224. 

308
 WAGENER/SCHULTZE, s. 157. 
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geçişini sağlayabilmek için satıcı, yani devreden tarafa makul bir süre ile devir sözleşmesinde “rekabet 

etmeme” şartı getirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Aksi halde devreden taraf bu işlem 

sonucunda elde edeceği parayla aynı piyasada faaliyet gösteren yeni bir şirket kurabilir, devrettiği 

işletme dolayısıyla sahip olduğu Know-how, müşteri çevresi (clientele), şirket itibarı ve imajı 

(goodwill) gibi maddi olmayan bazı unsurları da yeni kurduğu şirkete tekrar yönlendirebilir. Bu 

şekilde eski durumundan hiçbir şey kaybetmeden ilgili piyasada tekrar faaliyetlerine devam edebilir309.  

Oysa devir sözleşmesine makul bir süre ile “rekabet etmeme” şartı getirilirse, alıcı o süre 

zarfında devraldığı şirketin müşteri çevresini kendisine bağlayabilecek, “Know-how” ve “goodwill” 

gibi maddi olmayan malvarlığı unsurlarının da devraldığı şirket bünyesinde kalmasını sağlayacaktır 310. 

Böylece “rekabet etmeme” şartı sayesinde, satıcının ilgili piyasadan bir süre uzak kalması ile alıcının 

muhtemel zararının önüne geçilecektir. Bu sayede sözleşme koşulları ve tarafların devir 

sözleşmesinden arzu ettikleri sonuç tam anlamıyla gerçekleşmiş olacaktır. 

Bu anlamda işletme devrinde devre dayalı bir yan sınırlama olarak kabul edilen rekabet 

yasağına ilişkin konu, yer ve zaman bakımından açıklık, ekonomik özgürlükleri gereğinden fazla 

sınırlandıran sözleşmeleri ahlaka aykırılık gerekçesiyle batıl sayan TBK 27 hükmü açısından gerekli 

olduğu gibi, aynı zamanda RKHK 7/2 hükmü uyarınca işletmenin devrini inceleyecek Rekabet 

Kurulu’nun izin vermesinin de bir ön şartını oluşturmaktadır311. 

2.3.3. Uygulamada Bazı Örnek Kararlar 

AB Hukuku uygulamasına bakıldığı zaman, yukarıda bahsi geçen değerlendirme kriterlerine 

uygun olan rekabet yasaklarının aynı zamanda rekabet hukuku ile bağdaşan, başka bir deyişle bu 

konuda hukuken izin verilebilir türden rekabet sınırlamaları olarak kabul edildikleri görülmektedir312. 

Özellikle de AB Komisyonu’nun bu konudaki değerlendirmeleri sıkı bir şekilde AB rekabet hukuku 

hükümlerine dayandırdığı görülmektedir. Komisyonun Reuter/BASF313 ve Mecaniver/PPG314 

Kararları’nda devralınan teşebbüsün müşterilerinin yeni işletme sahibinin müşteri portföyüne dahil 

olabilmeleri için makul sürelerin tanınması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Mecaniver/PPG 

kararında ise Komisyon’un, satış işlemlerinden sonra da ticari ilişkilerini devam ettiren teşebbüslerin 

aralarında “rekabet etmeme” şartı getirmelerine izin verdiği görülmektedir.  

AB Komisyonu’nun, “rekabet etmeme” şartına ilişkin makul süreler ile ilgili açıklamasına, yine 

Rekabet Politikası Üzerine Onüçüncü Rapor’unda, Nutricia davasında315 getirdiği yorumunda 

rastlanmaktadır: Reuter/BASF ya da Nutricia kararlarında genel anlamı ile know-how ve müşteri 

                                                           
309

 WAGENER/SCHULTZE, s. 159.  
310

 WAGENER/SCHULTZE, s. 158. 
311

 Bkz. KENDİGELEN (ÜLGEN/HELVACI/KAYA/NOMER ERTAN), s.224. 
312

 EuGH, 15.01.1994, Slg. 1994, I-5641, 686, “Gøttrup-Klim, DLG”, Nr. 32. 
313

 Komisyon Kararı, “Reuter/BASF”, Slg. L 254, 1976, s. 40. 
314

 Komisyon Kararı, “Mecaniver/PPG”, Slg. L 35, 1985, s. 54. 
315

 Komisyon Kararı, “Nutricia/Remia”, Slg. L 376, 1983, s. 22. 
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çevresinin devri söz konusu olduğundan beş yıllık bir süre ihtiyacı makul ve kabul edilebilir 

görülmüştür316. Dolayısıyla sadece müşteri çevresinin devralanın portföyüne geçmesi için bu konuda 

ihtiyaç duyulan süre açısından iki yıl makul görülmektedir317. 

AB Adalet Divanı ise “Remia” kararında318, sözleşme ile öngörülen rekabet yasağının, süresi 

belirtilmek koşuluyla, rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları yasaklayan ABİDA m. 101/1 (eski ABA m. 

85/1) hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkemeye göre, bir işletmenin 

devrinde, devir sözleşmesi kapsamında yer verilen rekabet yasakları, tek başına ABA m. 101/1 

hükmüne aykırılık olarak değerlendirilemez. Bu türden sözleşme koşullarının, rekabeti sınırlayıcı 

anlaşmaları yasaklayan ABA m. 101/1 hükmüne aykırılık oluşturup oluşturmadığı hususunun tespiti 

için, eğer rekabet yasağı öngören böyle bir hüküm olmasaydı, rekabet nasıl olurdu sorusunun cevabına 

göre de bir değerlendirme yapılmalıdır. İşletme devrinda, devreden ve devralanın ilgili pazarda tekrar 

rekabet etmeleri durumunda, devralan açısından devir işlemi hem rasyonel olamayacağı hem de devrin 

ekonomik bakımdan kendisinden beklenen sonucu vermesi güçleşir319.  

AB Komisyonunun birleşme ve devralma işlemleri kapsamında zorunlu olan rekabet 

sınırlamalarına ilişkin Duyurusu’na göre320, Komisyonun uygulamaları ile ortaya çıkan ilkelerle 

uyumluluk taşıdıkları sürece, rekabet yasakları aynı zamanda hukuki güvenlik de sağladıklarından, 

birleşme ve devralma işlemlerini düzenleyen sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan yan yükümlülükler 

olarak değerlendirilmelidir321. Bu nedenle de yoğunlaşma işlemleri kapsamında, gerek bir işletmenin 

devralınması gerekse iki işletmenin birleşmesi suretiyle yeni bir işletmenin ortaya çıkması gibi 

durumların doğrudan bir sonucu olarak ve bu işlemlerin başarıyla sonuçlanabilmesi için gerekli olduğu 

ölçüde, rekabet yasağına yönelik hükümlerin, rekabeti sınırlayıcı davranışlar olarak 

değerlendirilmemesi gerekir322.   
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ÖZET 

Küreselleşmenin etkisiyle teknolojinin ileri boyutlara ulaştığı günümüzde, yaşanan değişimler 

sonucunda her geçen gün yeni bir kavram ile karşılaşılmaktadır. Değişimlerin farklı boyutlarda 

yaşanması sonucunda nesnelerin interneti kavramı ortaya çıkmıştır. Nesnelerin interneti (IoT) 

kavramı, birbiriyle etkileşim içinde olan makine ve cihaz ağı olarak tasarlanan yeni bir teknoloji 

paradigmasını ifade etmektedir. Bu teknoloji ile birlikte çok sayıda birbirine bağlantılı cihaz 

yardımıyla önemli miktarda veriler toplanabilmekte; böylece topluma, çevreye, ekonomiye somut 

faydalar sağlayacak hizmetler için yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır.  Nesnelerin interneti teknolojisi 

günlük yaşamı kolaylaştıracak potansiyele sahiptir. Kablosuz Sensör Ağı teknolojilerinin yaşamın her 

alanında kullanılmaya başlanması ile günümüzde birçok alanda bu teknolojiden yararlanılmaya 

başlanmıştır. Bu teknolojiler ile ev otomasyonu, sağlık hizmetleri, dijital lojistik, çevre ve alt yapı 

hizmetleri ve tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda ölçme ve anlama becerisi sunmaktadır.  

Bu olanaklar sayesinde bir üründe ortaya çıkabilecek bir hata hem ürünün kullanıcısına hem de 

üreticisine uyarı mesajı gönderebilecektir. Böylece ürünün kullanıcılarla etkileşimlerinin güçlenmesi 

sağlanacaktır. Nesnelerin interneti teknolojisi, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması 

noktasında müşterinin sahip olmak istediği nesne ve markalar arasında etkileşimi sağlayarak 

tüketiciler hakkında ulaşılmak istenen bilgiye zamanında ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. 

Nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde, ürün-üretici ve müşteri birbirine yakınlaştırılması 

sağlanmaktadır. Böylece üreticiler, istek ve ihtiyaçların hızla değiştiği günümüzde değişen müşteri 

istek ve ihtiyaçlarını zamanında algılayarak gerekli değişiklikleri zaman kaybetmeden gerçekleştirme 

imkânı elde etmektedirler. Bu çalışmanın amacı nesnelerin internetinin pazarlama alanında 

kullanılmasıyla yaşanacak değişimlerin ve bu değişimlerin sağlayacağı avantajların neler olduğunun 

tespit edilmesidir. 

Anahtar kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Pazarlama, Sensörler. 
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A OVERVIEW OF MARKETING IN THE INTERNET OF THINGS 

ABSTRACT 

Nowadays, as a result of the changes that have been made to the advanced dimensions of 

technology with the effect of globalization, a new concept is encountered with each passing day. As a 

result of experiencing changes in different dimensions, the concept of the internet of objects has 

emerged. The Internet of Things (IOT) concept refers to a new technology paradigm that is designed 

as a machine and device network that interacts with each other. With this technology, a large number 

of interconnected devices can be used to collect significant amounts of data; Thus, new opportunities 

are emerging for services that will bring concrete benefits to society, the environment and the 

economy. The Internet of Things technology has the potential to make everyday life easier. With the 

introduction of Wireless Sensor Network technologies in every aspect of life, this technology is now 

being used in many areas. With these technologies, it offers home automation, health services, digital 

logistics, environment and infrastructure services, and measurement and comprehension in many 

fields such as agriculture and livestock. 

With these possibilities, an error in a product will be able to send a warning message to both the 

user and the manufacturer of the product. Thus, the interaction of the product with the users will be 

strengthened. The Internet technology of the objects enables the customer to interact with the objects 

and brands that the customer wants to have at the point of meeting the demands and needs of the 

customers and thus it is possible to reach the information about the consumers in time. Thanks to the 

internet technology of the objects, the product-manufacturer and the customer are brought closer to 

each other. In this way, the producers are able to realize the changing customer demands and needs in 

a timely manner where the demands and needs change rapidly and they are able to realize the 

necessary changes without wasting time.The purpose of this study is to determine the changes in the 

use of the Internet of Things in marketing and the advantages of these changes. 

Keywords: Internet of Things, Marketing, Sensors. 

GİRİŞ 

Son zamanlarda küreselleşmenin de etkisiyle birlikte birçok alanda meydana gelen değişim ve 

gelişmeler teknolojinin de ileri boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. Her geçen gün yeni bir durumla 

karşılaşılan günümüzde, tüketici istek ve ihtiyaçları da sürekli olarak yenilenen ürünler karşısında hızlı 

bir şekilde değişimden etkilenmektedir. İşletmelerin yaşanan değişimleri yakından takip edebilmesi ve 

çevrelerinde yaşananları algılayabilmesi noktasında nesnelerin interneti kavramı ortaya çıkmaktadır. 

İnternetin insan hayatında vazgeçilmez bir yere sahip olması, nesnelerin interneti teknolojisinin 

kullanımının bireylerin hayatında yer almasını daha da kolaylaştırmıştır. Mevcut İnternet altyapısı 

içinde fiziksel nesnelerin özerk iletişimine dayanan birbirine bağlı aygıtları, sistemleri ve hizmetleri 
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içeren bir sistem olan IoT internetin zekasını fiziksel ürünlere getirdiği için ürünlerin birbiriyle 

etkileşimini kolaylaştırmaktadır. Nesnelerin interneti teknolojisi ile birlikte çok sayıda birbirine 

bağlantılı cihaz yardımıyla önemli miktarda veri toplanabilmekte; böylece topluma, çevreye, 

ekonomiye somut faydalar sağlayacak hizmetler için yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır (Nguyen ve 

Simkin, 2017: 1). Nesnelerin İnterneti teknolojisinde nesne kavramı, kullanılan cihazlar, sensörler ve 

erişim cihazlarını kapsayan geniş bir anlamı içermektedir. Nesnelerin İnternetinin temelinin, 

Makineler Arası İletişimden (M2M) oluştuğu ifade edilmektedir. Kullanılan bu teknolojide insan 

faktörüne ihtiyaç duyulmaksızın makinelerin birbirleri ile iletişimi mümkün olmaktadır (Bayuk ve Öz, 

2017: 43). Nesnelerin interneti teknolojisi daha geniş kapsamlı olup birçok nesnenin iletişimine olanak 

tanıyarak sürece insan- makine etkileşimini de dahil etmektedir. Bu çalışmada nesnelerin interneti 

teknolojisi ile ilgili kavramlara, kullanım alanlarına ve IoT’nin pazarlama alanında kullanılmasının 

sağlayacağı avantajlara yer verilmiştir. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu çalışmanın amacı nesnelerin interneti teknolojisi (IoT) hakkında bilgiler vererek, bu 

teknolojinin pazarlama alanında kullanılmasının işletmelere sağlayacağı avantajlar hakkında genel bir 

çerçeve oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili literatür taraması yapılmış ve bu araştırmalara 

yönelik bilgiler verilmiştir. Yararlanılan bilgiler ışığında bu konuda yapılmış çalışmaların eksikliği 

dikkat çekmiştir ve literatüre katkı sağlaması açısından bu konu üzerinde durulmuştur. 

1. BULGULAR 

1.1.   Nesnelerin İnterneti Kavramı ve İlgili Kavramlar 

Nesnelerin interneti (Internet of Things) kavramı ilk kez 1999 yılında Procter & Gamble şirketi 

için hazırlanan bir sunumda kullanılmıştır. Sunumda şirketin tedarik zincirin uygulamalarında RFID 

teknolojisinin kullanılmasının şirkete sağladığı faydalar anlatılmış olup bu teknolojinin kullanımı 

önerilmiştir. İlerleyen yıllarda teknolojinin ileri seviyelere ulaşmasıyla milyarlarca insanın 

bilgisayarlar ya da diğer taşınabilir mobil araçlarla internete bağlanmaları kolaylaşmıştır (Kutup,  

2011).  

 Makineler Arası İletişim 

Makineler arası iletişim, bir ağ sistemi üzerinden bir ya da daha fazla makinenin takip, kontrol ve 

çevre hakkında bilgi toplanması sürecini ifade eden bir kavramdır. Bu ağ sisteminde insan unsurundan 

sınırlı düzeyde yararlanılmaktadır. M2M, makinelerin birbirleriyle kurmuş olduğu bazı basit 

protokoller sayesinde, çoğunlukla internet ya da SMS üzerinden interaktif iletişime geçildiği durumu 

ifade eder (Bayuk ve Öz, 2017: 44). 
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 Büyük Veri ve Bulut Bilişim 

Bulut bilişim, kullanıcıların çeşitli bilişim hizmetlerine ulaşmada, bilgilerin depolandığı yer ve 

uygulamaların hangi sunucularda çalıştıklarını ve teknik yapısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip 

olmadan internet üzerinden erişilmesine imkân tanıyan bir model olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, 

Gündelik hayatımızda elektrik hizmetine erişilmesi için cihazın yalnızca prize takılması veya telefon 

hizmeti için sadece bir telefona sahip olunması yeterli olmaktadır. Ayrıca bulut bilişimin sağladığı 

hizmet neticesinde kullanıcıların telefon ya da elektrik hizmetinden yararlanabilmesi için bu 

hizmetlerin alt yapısı ve bu alt yapının çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olmasına gerek 

olmamaktadır. Bütün bunlar hizmet sağlayıcının görevidir (Seyrek, 2011: 703). 

Gelişen internet teknolojileri; web sayfaları, bloglar, sosyal medya uygulamaları, sensörler  gibi 

birçok verilerin toplanmasını sağlayan cihaz ve uygulamalar sayesinde sayısız veriye 

ulaşılabilmektedir. Bu verilerin günümüzde büyük oranda artış göstermesiyle ve teknolojininde 

kullanılmasıyla  birlikte “Büyük Veri” kavramı ortaya çıkmıştır. Büyük Veri, verilerin işlenmesi, 

depolanması, yönetilmesi için kullanılan teknolojiyi ifade etmektedir (Doğan ve Arslantekin, 2016: 

15). 

1.2.  Nesnelerin İnternetinin Kullanım Alanları 

Günümüzde RFIC, NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi kablosuz sensör ağı teknolojilerinin yaşamın her 

alanında kullanılmaya başlanması ile birçok alanda bu IoT’den yararlanılmaya başlanmıştır. Bu 

teknolojilerden ev otomasyonu, sağlık hizmetleri, dijital lojistik, çevre ve alt yapı hizmetleri ve tarım 

ve hayvancılık gibi birçok alanda yararlanılmaktadır.  IoT birçok endüstriye ve topluma büyük 

faydalar sağlamaktadır. Sağlık alanında kullanılan kalp izleme implantları, yerleşik sensörleri olan 

otomobiller, çiftlik hayvanlarının hastalık ve doğum kontrollerinin yapılmasında, arama kurtarma 

cihazları veya akıllı termostat sistemleri ve uzaktan izleme gibi birçok alanda IoT’den 

yararlanılmaktadır (Nguyen ve Simkin, 2017: 2). 

1.3.  Nesnelerin İnternetinin Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi 

Nesnelerin İnterneti, tüketicilerle iletişim, pazarlama verilerinin toplanması, hedef kitlelerin 

belirlenmesi ve diğer çeşitli pazarlama amaçları içinde bir araç olarak görülmektedir. Nesnelerin 

İnterneti sensörler ve farklı teknolojilerinde kullanımıyla, cihazlar ve kullanıcılar arasında veri akışının 

olmasını sağlamaktadır. İşletmelerin, bağlantılı nesneler aracılığıyla topladığı veriler sayesinde hedef 

kitle çok daha isabetli biçimde belirlenebilecektir. Böylece müşterilerin satın alma eğiliminde 

bulunacağı ürünler ve hizmetler onlara sunabilecektir. Örneğin bir süper market, müşterisinin satın 

alma geçmişine dayalı olarak ona sürekli satın aldığı bir üründe indirim olduğunu bildirebilecek ve bu 

sayede müşterisini ürünü satın almaya yönlendirebilecektir. Bu da müşteri ve işletme arasında çok 

daha uzun soluklu bir bağ oluşturarak müşteri sadakatini artıracaktır. Nesnelerin interneti, bağlantılı 
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cihazlardan elde edilen veriler sayesinde kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine çok büyük katkı 

sağlayacaktır. 

 Bu veriler, özellikle cihaz üreticilerin ürünlerini geliştirme aşamasında yol gösterecektir. Bir cihaz 

üreticisi, müşterilerinin kullandığı cihazların verdiği geri bildirimler sayesinde, cihazın hangi 

özelliklerinin kullanıcılar tarafından beğenildiğini ve hangi özelliklerinin beğenilmediğini 

öğrenebilecektir. Bu sayede yeni üretilecek olan cihazlar elde edilen bilgiler ışığında geliştirilerek 

daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilecektir. Bu da potansiyel müşterilerin ilk satın alma kararını 

olumlu yönde etkileyecektir (Altan, 2016: 15). 

1.4.  Nesnelerin İnterneti Teknolojisi ve 4P İlişkisi 

 Akıllı Ürün 

Akıllı ürün uygulamalarının kullanılmasıyla müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük 

kolaylıklar sağlanmaktadır. Örneğin, arıza çıkan bir üründe ürün hatayı aynı anda hem kullanıcısına 

hem de üreticisine sensörler yardımıyla bildirebilecektir. Uyarıyı alan işletme ise ürün henüz çalışır 

durumdayken ürünü onarıp müşterinin mağduriyetini engelleyebilecektir. Ürünler kendisinin nasıl 

üretildiği, satıldığı ve kullanıldığı süreci üzerinde daha fazla aktif olacağı öngörülmektedir (Bayuk ve 

Öz, 2017: 54). 

 Akıllı Fiyatlama 

IoT ile cihazlar tüketici için en ideal ve hesaplı ürünleri seçebilecektir. Örneğin; akıllı buzdolapları 

market raflarındaki ürünleri ilgili sistem üzerinden tarayıp en taze, hesaplı ve işlevsel gıdaları 

tüketiciye önerebilecektir (Bayuk ve Öz, 2017: 54). 

 Akıllı Tutundurma 

IoT ile; pazarlama kampanyaları müşterilerin istek ve istiyaçlarının karşılanmasında sistemde 

kayıtlı olan geçerli verilere göre gerçekleştirilebilecektir. Böylece pahalı tutundurma faaliyetlerinden 

kurtulmak mümkün olacaktır. Genel Tv reklamları yerine kişilerden toplanan verilere göre tüketicilere 

reklam ve teklif sunulabilecektir (Bayuk ve Öz, 2017: 54). 

 Akıllı Dağıtım 

Nesnelerin İnterneti milyonlarca sevkiyatı birbirine bağlanması sağlamanın yanında, gelecek on 

yıl içinde lojistik sektöründe operasyonel verim olarak yeni seviyelere ulaşabilecektir. Depolamada 

kullanılan birbirine bağlı paletler ve nesneler daha akıllı envanter yönetimine imkân tanıyabilecektir. 

Dağıtımın gerçekleştirilmesinde izleme ve takip daha hızlı, doğru, öngörülü ve güvenli bir biçimde 

yapılabilecektir (Tike, 2015: 36). 
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2. SONUÇ 

Nesnelerin internetinin pazarlama alanında kullanılmasıyla birçok avantaj elde edilebilecektir. 

Ancak bu teknolojide verilerin ağ üzerinden işlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan birtakım endişeler 

vardır. Pahalılık, gizlilik endişesi, dürüstlük ve mahremiyet, bilgi güvenliği ve kontrol eksikliği, 

yasaların yetersizliği, ortak iletişim standartlarının yokluğu gibi etmenler IoT’ye dair duyulan 

endişelerdir. Tüm bu endişelere rağmen internetin ve akıllı nesnelerin; sağlık, pazarlama, eğitim, 

dijital lojistik, çevre ve alt yapı gibi alanlardaki sağladığı avantajlar göz önüne alındığında bu alanda 

gereken çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği görülmektedir. Bütün bu risklere karşın, IoT 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve pazarlamada uygulanması kaçınılmazdır. 

 IoT’nin kullanımı ile ortaya çıkabilecek güvenlik riskinin en aza indirilmesinin sağlanması için 

dijital veri tabanlarının korunmasına odaklanacak nitelikli uzmanlardan oluşan bir ekip kurulmalıdır. 

Şeffaflık mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. İşletmelerin mevcut veya potansiyel tüketicilerin 

tatminsizlik düzeyini en aza indirilmesi sağlanmalıdır. Olası riskler ve tehditlerin önlenebilmesi için 

güvenliğin sağlanmasında farkındalık daha yüksek olmalıdır. Böyle bir hedefe ulaşmak içinde 

kapsamlı bilimsel çalışmalar ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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DOĞU AKDENİZ’DE ÇİN’İN ARTAN VARLIĞI VE BÖLGESEL 

ETKİLERİ 

Tuğçe Ersoy 

Son dönemde Çin Doğu Akdeniz ülkelerinde giderek artan bir ekonomik mevcudiyet inşa etmeye 

başladı. Yunanistan’ın Pire Limanı gibi devasa alt yapı projelerine Çin’in dâhil olduğu görülüyor. Çin 

aynı zamanda bu bölgeden geçen ticaret yolları üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olmakla 

beraber bu etkiyi arttırmayı hedefliyor.   

Çin dış politikasının bir parçası olarak Doğu Akdeniz’e 2009 yılında başlıca yatırımcı olarak 

girdi. Çin’in 2013 yılında başlattığı ve 2015 yılındaki vizyon belgesi ve eylem planı ile ayrıntılarını 

uluslararası kamuoyu ile paylaştığı Bir Kuşak Bir Yol -Yidai Yulu- (BKBY) girişimi ile Doğu 

Akdeniz’in Çin nezdindeki önemi daha da arttı. Zira bu girişim bağlamında Çin için önem taşıyan iki 

stratejik bölge (Avrupa ile Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri (MENA) Doğu Akdeniz üzerinden 

geçmektedir.   

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol girişiminin iki bileşeni vardır:  

- (Kara üzerindeki) İpek Yolu Ekonomik Kuşağı  

- (Deniz üzerindeki) 21. yy Bahri İpek Yolu  

Çin’in dış politikasının merkezinde yer alan bu girişim sayesinde Çin hem kara hem deniz yoluyla 

Avrupa’ya bağlanmış olacaktır. Doğu Akdeniz bağlamında ise Bir Kuşak Bir Yol Girişiminin deniz 

ayağı ön plana çıkmaktadır. İsrail, Mısır, Türkiye, Yunanistan, Cezayir gibi ülkeler bu bağlamda 

Çin’in kapısını çalacağı ve işbirliği arayışına gireceği ülkeler olacaktır. Dolayısıyla bu Girişim Çin’in 

yükselen bir güç olarak liderlik rolü üstlendiğinin bir göstergesidir. 

Bu arka plan ışığında bu çalışmanın amacı Çin’in 2013 yılında başlattığı Bir Kuşak Bir Yol 

girişimi bağlamında Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını ve faaliyetlerini ele alarak bunların bölgedeki 

jeopolitik gelişmelere nasıl eklemlendiğini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda çalışma üç bölümden 

oluşacaktır. İlk bölümde Bir Kuşak Bir Yol girişimine kısaca değinilecek, Çin dış politikası açısından 

önemi ve anlamı ortaya çıkarılacaktır. İkinci bölümde BKBY girişiminin Doğu Akdeniz’de nasıl bir 

seyir izleyeceği, Çin’in bu bölgede yapacağı girişimlerin genel anlamda bölgeye özel olarak da 

bölgedeki ülkelere nasıl etkilerinin olacağı tartışılacak; bu politikanın bölge açısından avantajları ve 

dezavantajları irdelenecektir. Son bölümde ise büyük güçlerin (özellikle ABD ve Avrupa) Çin’in bu 

girişimine tepkileri ve bundan doğabilecek muhtemel sonuçlar ele alınacaktır. 

  

                                                           
 Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, İzmir Demokrasi Üniversitesi  
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Çin’in Dış Politika Vizyonu Olarak Bir Kuşak Bir Yol Girişimi 

21. yüzyıl Çin’in etkileyici ekonomik büyümesine sahne oldu ve çok kutuplu bir uluslararası alanın 

yavaşça şekil alması Çin’in uluslararası siyasetteki yerini etkiledi. Eski Çin Başkanı Hu Jintao ve 

Başbakan Wen Jiabao ‘barışçıl yükseliş’ ve ‘barışçıl gelişme’ nitelemelerini323 kullanarak anarşik bir 

uluslararası sistemde Çin dış politikasının tehdit olarak algılanmamasını temenni ettiklerini 

belirtmişlerdir. Bununla beraber gerek akademik yorumlarda gerekse de siyasi tartışmalarda Çin’in 

dünya politikasındaki yeri tehdit ve küresel karşılıklı bağımlılık çerçevelerinde tartışılagelmiştir.  

 Çin’in yükselişi ve uluslararası politikadaki yerine yönelik tartışma Çin 2013 yılının Ekim 

ayında Bir Kuşak Bir Yol Girişimini –Yidai Yilu (BKBY) ilan ettiğinde yeni bir aşamaya girmiştir. 

Çin’in bu iddialı planının iki bileşeni vardır: Kara üzerindeki İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile deniz 

üzerindeki 21.yüzyıl Bahri İpek Yolu. Çin bu girişim ile karadan ve denizden Orta Asya, Avrupa ile 

Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika ile Ortadoğu (MENA) bölgeleriyle ekonomik ve siyasi bağlarını 

güçlendirmeyi hedeflemektedir.  

 BKBY girişimini başlattığından beri Çin hükümeti tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve 

ekonomik-siyasi bağlar kurmayı hedeflediği hem Asya’daki hem de diğer bölgelerdeki ülkeler 

nezdinde yeni İpek Yolu stratejisi ile ilgili olumlu bir imaj elde edebilmek adına siyasi, ekonomik ve 

diplomatik kaynaklarını seferber etmiştir.324  Tarihi İpek Yolu ekonomik ve kültürel alışverişi ve 

iletişimi mümkün kılan geniş bir kara ve deniz yolundan oluşuyordu ve Çin’i Asya’ya, Ortadoğu’ya, 

Afrika’ya ve Avrupa’ya bağlıyordu. Görkemli birkaç yüzyıl geçirdikten sonra 1600’lü yıllarda 

kullanılmayan bir rota haline geldi.  

BKBY ile öngörülen yeni İpek Yolunun izlediği yol ise şöyledir: Çin hükümetinin resmi 

vizyon belgesindeki tanıma göre İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Çin, Orta Asya, Rusya ve Baltık 

üzerinden Avrupa’yı bir araya getirecek; Orta ve Batı Asya üzerinden Çin’i İran/Basra Körfezi’ne ve 

Akdeniz’e bağlayacak ve Çin’i Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Hint Okyanusu ile birleştirecektir. 

21.yüzyıl Bahri İpek Yolu ise Çin kıyılarından Avrupa kıyılarına Güney Çin Denizi ve Hint 

Okyanusu’ndan bir rota ile yine Çin kıyılarından Güney Pasifik’e Güney Çin Denizi üzerinden bir rota 

izleyecektir.325 

                                                           
323 George N. Tzogopoulos, “Greece, Israel and China’s Belt and Road Initiative”, BESA Mideast Security and 
Policy Studies, no.139, 2018, s. 7  
324

 Hong Yu, “Motivation behind China’s ‘One Belt, One Road’ Initiatives and Establishment of the Asian 
Infrastructure Investment Bank”, Journal of Contemporary China, 26:105, (2017):  353 
325

 Tzogopoulos, “Greece, Israel and China’s Belt and Road Initiative”, s. 8 
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Tarihi İpek Yolu 

Hem deniz hem kara üzerinde şekillenen bu yeni İpek Yollarının hedefi beş özellikli bağlantı alanı 

öngörmektir. Bunlar:  

 Politikaları uyumlaştırmak  

 Tesisler arasındaki bağı güçlendirmek  

 Engelsiz ticareti sağlamak - Ticari akışı güçlendirmek  

 Finansal entegrasyonu sağlamak 

 İpek Yolu planları için popüler desteği güçlendirmek – kişilerarası bağı sağlamlaştırmak 

326
  

 

Çin’in bu girişimi başlatmaktaki motivasyonu genel olarak iki başlık altında toplamak mümkündür. 

Bazıları bu girişimin başat motivasyonunun yatırımlar aracılığıyla Çin’in siyasi gücünü ve etkisini 

genişletme çabası şeklinde jeopolitik ve diplomatik bir girişim olarak siyasi olduğunu öne sürerken, 

diğerleri onun ekonomik ve ticari dürtüleri yansıttığını ve Çin şirketleri için yeni pazar arayışları ile 

Çin ekonomisinin karşı karşıya kaldığı aşırı kapasite ve artan dolar rezervlerinden doğan sıkıntıyı 

bertaraf etmek olduğunu belirtir.327     

                                                           
326

Tim Summers, “China’s ‘New Silk Roads’: Sub-National Regions And Networks Of Global Political 
Economy”, Third World Quarterly, 37: 9, (2016): 1630  
327

 Summers, “China’s ‘New Silk Roads”, 1628 
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Bir Kuşak Bir Yol Girişimi 

Başlıca amacı entegrasyonu arttırmak ve limanlar ile demiryolları aracılığıyla ulaşım altyapısını 

geliştirmek olan girişimin devasa bir finansmana ihtiyacı olduğu açıktır. Bu bağlamda Çin 

hükümetinin başlıca dört finansal aracı olduğu söylenebilir.  

 Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)  

 İpek Yolu Fonu  

 Çin Gelişim Bankası  

 EXIM Bank (Export-Import Bank of China)   

 

Bunların dışında Çin BRICS Gelişim Bankası (NDB) ile Shangai İşbirliği Örgütü’ne finansal açıdan 

yüzünü dönmüştür ayrıca ASEAN Interbank Association’dan da sinerji beklentisi içindedir.328 

 Uluslararası ilişkiler disiplini açısından Çin’in BKBY girişimine bakıldığında iki kavram hem 

hedefler hem de amaçlar bağlamında açıklayıcı olacaktır: Jeopolitik ve jeo-ekonomi. Eski ve içeriği 

bilinen bir kavram olan jeopolitiğe nazaran jeo-ekonomi yeni bir kavramdır. Jeo-ekonomi bloklarla 

değil ağlarla, duvarlarla değil ilişkilerle ve ulusal sınırlarla kurulacak bağlarla değil sınırlar arası 

bağlarla ilgilenir. Adından da anlaşılacağı üzere daha çok ekonomik alana odaklanır; nakliye ağları, 

ticaret, yatırım ve finansal meseleleri kapsar. Bir ülkenin dış politika stratejisi olarak jeo-ekonomi o 

ülkenin güçlü ekonomik bir performans izleyebilmesini ve sürdürebilir ekonomik rekabet içine 

                                                           
328 Tzogopoulos, “Greece, Israel and China’s Belt and Road Initiative”, s. 8; Hong Yu, “Motivation behind 
China’s ‘One Belt, One Road’ Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank”, 354 



1200 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

girebilmesini sağlamaya çalışır. Bu noktada şüphesiz jeo-ekonomiyi jeopolitiğin rekabetçi ekonomik 

boyutundan ayrı düşünmek yanlış olur zira jeo-ekonominin politik boyutu ile iç içe geçmiştir.329 

 BKBY’yi yeni bir girişim olarak değil Çin’in önceden dönüşüm sürecine girmiş dış 

politikasının bir çıktısı olarak görmek gerekir. Eski Çin başkanı Hu Jintao zamanında başlayan bu 

dönüşümün ana iticileri artan ekonomik ve finansal güçtü; bu güç sayesinde Çin çok taraflı bölgesel 

işbirliği platformlarında boy göstermeye başladı. Son tahlilde Çin’in şimdiki başkanı Xi yönetiminde 

izlediği pro-aktif dış politika radikal bir değişimden ziyade bir sürekliliği yansıtmaktadır. Bugün Çin 

dış politika karar alma süreçlerini değişen dünya tarafından şekillendirilen bir ülke olmaktan ziyade 

dünya düzenini yeniden şekillendiren bir aktör olma anlayışı ile yürütmektedir. Bu anlayış da bir 

sürekliliğin ürünüdür zira Çin 1980’li yıllardan beri uzun süredir izlediği uluslararası meselelerde 

düşük profil politikasını Deng Xiaoping ile bırakmıştır.  

 

Bir Kuşak Bir Yol Girişimine Uluslararası Tepkiler  

Çin’in BKBY girişiminin ekonomik öncelikleri olduğu aşikâr ancak siyasi hesaplamalarda uluslararası 

alanda meydan okuma ile karşılaştı.  

 BKBY stratejisi Amerika’nın İkinci Dünya Savaşı akabinde Avrupa’nın yeniden inşasına 

yardımcı olmak için hibeler ve yatırımlar yapılmasını içeren Marshall Planı’nın Çin versiyonu olduğu 

öne sürülmüştür. Marshall Planı Avrupa bölgesi ile sınırlıyken Çin’in İpek Yolu girişiminin küresel 

ölçeklidir ve Asya, Ortadoğu Avrupa ve Afrika’nın bazı kısımları içeren yaklaşık 60 ülkeyi içine alır.   

 Çin’in girişimine yönelik meydan okuma ekonomikten ziyade politiktir. Gelecekte siyasi 

çekişmelerin olacağı konusu ilk öne çıkan sorundur. Buna karşılık Mart 2015’te Dış İşleri Bakanı 

Wang Yi BKBY’nin işbirliğinin bir ürünü olduğunu, jeopolitiğin bir aracı olmadığını bu yüzden de bu 

girişime modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyetiyle yaklaşılamayacağını belirtmiştir.330 Nitekim Bir 

Kuşak Bir Yol girişiminin kazan-kazan, dostluk, istikrar, barış üreteceği söylemi bu algıyı kırmaya 

yöneliktir. Bir bakıma bu Marshall Planı benzetmesine verilmiş bir cevaptır.  

 Her ne kadar Çin bu girişimin ekonomik yönüne vurgu yapsa da Batılı yorumcular bu 

girişimde jeopolitik bir boyut görmektedirler. Bazıları BKBY’nin Obama döneminde ABD’nin 

yönünü Asya’ya çevirmesine (Pivot to Asia) bir cevap olduğunu öne sürmektedir.331 Nitekim Çin ile 

ABD arasında Asya’da giderek artan yoğun bir rekabet vardır. ABD Trans- Pacific Partnership (TPP) 

                                                           
329

 Yu, “Motivation behind China’s ‘One Belt, One Road’ Initiatives and Establishment of the Asian 
Infrastructure Investment Bank”, 354  
330 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China internet sitesi, “Foreign Minister Wang Yi 
Meets the Press”, 8 Mart 2015  
331

 Yun Sun, “March West: China’s Response to US Rebalancing”, Brookings Institute,  31 January 2013  
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/01/31/march-west-chinas-response-to-the-u-s-
rebalancing/  
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ekonomik projesi için yoğun çaba harcamaktadır ve Çin bu projeden dışlanmıştır. Güvenlik noktasında 

ise ABD Vietnam ve Filipinler ile askeri işbirliğini, Singapur’da savaş gemilerinin konumlandırması 

gibi girişimleri de Çin’e karşı atılmış adımlardı, Çin nezdinde de bunlar endişe yarattı. Başkaları da 

Çin’in diğer ülkeler üzerinde kuracağı etkinin gelecekte BM gibi uluslararası platformlarda somut 

desteğe dönüşmesini öngörmektedir.332  

 Bunların dışında giderek çatışmacı ve rekabetçi bir hal alan Çin Japon ilişkileri de BKBY’ye 

bir meydan okuma olarak karşımıza çıkmaktadır. Japonya’nın Çin’i işgal etmiş olmasından kaynaklı 

tarihsel çekişme, Diaoyu/Senkaku adaları üzerindeki egemenlik tartışmaları ve bölgede altyapı 

bağlamında yaşanan rekabet iki ülkeyi alarm durumuna getirmektedir.   

 

Bir Kuşak Bir Yol Girişiminin Doğu Akdeniz’deki Seyri 

Bir Kuşak Bir Yol girişimi genel olarak Çin ile Avrupa’yı kara ve deniz üzerinden bağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu açıdan bu geniş girişim Çin’in dış politikasının kalbine yerleşmiştir. İpek Yolu 

Ekonomik Kuşağı kara üzerinden bağlantı sağlarken, 21. Yüzyıl Bahri İpek Yolu ise Çin’i deniz 

üzerinden Avrupa’ya bağlamaktadır. İpek Yolu boyunca ticareti arttırmak için daha hızlı bağlantının 

bu deniz yolu ile kurulması hedeflenmektedir.  

 Dünyanın en büyük ürün ticareti yapan ülkesi olan Çin’in dünyadaki en büyük on nakliyat 

firmasının arasında üç tane firması vardır. Bu yüzde 10 gibi bir orana tekabül eder. Birçok Çin malı 

gemiyle nakliye edildiği için Beijing uluslararası nakliye yollarının hem başlangıç noktası hem de 

rotası konumundadır. Bu yüzen Çin’in nakliye limanları dünyadaki en meşgul limanlardır, dünyadaki 

on en meşgul nakliye limanın sekiz tanesi Çin’dedir: Şangai limanı en meşgul olanıdır.   

Avrupa ile olan bağ açısından Akdeniz ön plana çıkmaktadır. Ticaret yolları üzerindeki bir 

deniz gücü olabilmek için Çin Akdeniz’deki liman ağını genişletmek için milyarlarca dolar yatırım 

yapmaktadır. Akdeniz BKBY’nin Batı’daki son noktası olduğu için ayrıca temel odak noktasıdır. 

Akdeniz’in stratejik konumu göz önünde bulundurulduğunda Çin’in bölgede etkin olmaya dönük 

yatırımlar yapması ve politikalar üretmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda Çin bölgede inşa, 

genişleme, modernleştirme gibi altyapısal çalışmaları üstlenmekte ve Yunanistan, Mısır, Cezayir ve 

İsrail’dekiler gibi Akdeniz’deki en önemli terminalleri ve limanları kullanmaktadır.333 

Dolayısıyla Avrupa ile Çin arasında artan ekonomik bağlar Akdeniz bölgesini uluslararası 

ticarette en plana çıkarmıştır. Asya ve Avrupa arasındaki başlıca nakliye rotası olan Süveyş Kanalı 

genişletilmiş haliyle Kızıldeniz ve Akdeniz arasını hem kapasite hem de trafik akışı açısından ikiye 

                                                           
332 Alexander Cooley, “The Emeging Political Economy of OBOR: The Challenges of Promoting Connectivity in 
Central Asia and Beyond”, Report of the Centre for Strategic and International Studies, 2016  
333 Mordechai Chaziza, “China’s Maritime Silk Road Initiative”, BESA Center Perspectives Paper No. 900, July 
22, 2018 
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katlamıştır. Kanaldan artık daha geniş gemiler geçebiliyor, nakliye süresi kısalıyor ve bu durum 

Akdeniz limanlarını rekabet gücünü ve görünürlüğünü arttırmaktadır.334 

Akdeniz’in güney kıyılarındaki gelişmekte olan ülkelerle Çin’in ilişkisi buralardan hammadde 

ve enerji temin etmek ve buralara rakipsiz fiyatlara sanayi ürünleri satmak üzerinden şekillenmektedir. 

Bu bağlamda Çin Cezayir (Fransa ve ABD’den sonra) ve Fas’ın (Fransa ve İspanya’dan sonra) en 

büyük tedarikçisi olmuştur. Tunus için ise Çin Japonya ve Hindistan’dan sonra ülkenin üçüncü en 

büyük ticari ortağıdır. Çin firmaları Cezayir havaalanı, hastane ve Oran’da 50,000 ev yapımını 

üstlenmiştir.335 

Bu olgunlaşan ekonomik ilişkiler Çin’in bu ülkelerle aynı zamanda siyasi ilişkiler 

geliştirmesinin de yolunu açmıştır. Buna ek olarak bu ülkelerle Çin’in sömürgeciliğe karşı ortak bir 

tarihinin olduğunu; üçüncü dünyacı militanlık ve bağlantısızlar hareketi gibi kavramları paylaştıklarını 

söylemek mümkündür. Mısır Çin Halk Cumhuriyeti’ni 1949 yılında tanıyan ilk Kuzey Afrika 

ülkesidir, Fas da ikinci tanıyan ülkedir. Çin de Cezayir bağımsızlık savaşının akabinde 1958 yılında 

Cezayir geçici hükümetini tanıyan ilk Arap olmayan ülkedir. Bu ortak noktalar bir dayanışma 

olgusunu da ortaya çıkartmaktadır.336 

İsrail ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler 1992 yılında kurulmuştur. Siyasi açıdan ise Çin geleneksel 

olarak Filistin tarafını desteklemiştir; bununla beraber İsrail’in var olma hakkını inkâr etmez ve anti-

Semitizm geleneği yoktur.337 Yine de İsrail Çin’in Arap politikasına ihtiyatla yaklaşmaktadır. Son 

zamanlarda Çin barış sürecine özel temsilciler göndererek süreçteki yeni arabulucu olarak ortaya 

çıkmıştır. ABD’nin Asya’ya odaklanması ile Çin Ortadoğu’daki ‘boşluğu’ doldurmaya aday olmuştur. 

İsrail Çin ile ilişkilerini geliştirirken ABD ile olan benzersiz işbirliğini tehlikeye atmak niyetinde 

olmadığı gibi Ortadoğu’da modern Çin silahlarının artmakta olmasından da rahatsızdır. Çin’in İran, 

Suudi Arabistan, Suriye ve Libya gibi ülkelere füze teknolojisi ve silah sistemi tedarik etmesi İsrail’i 

kaygılandırmaktadır.338  

İki ülke ilişkileri Ortadoğu dinamiklerine göre şekil aldığı gibi ekonomik alanda daha çok 

gelişim göstermiştir. Bu meyanda Çin’e azımsanmayacak oranda teknoloji ihraç etmektedir. İsrail’in 

Çin’e ihracı neredeyse bu ülkeden yaptığı ithalatın yarısına denktir.339 Çin ise İsrail’e elektronik, 

tekstil, kimyasal ürünler ve metaller ihraç etmektedir. 1992 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 50 

milyon dolarken BKBY girişiminin ilanını takiben 2015 ve 2016 yıllarında bu hacim 11 milyar doları 

                                                           
334 Ibid.  
335

 Eugenio Bregolat Obiols, “China’s Influence in the Mediterranean”, 2010, s. 24.  www.iemed.org   
336

 Ibid., s. 25-26  
337 Yiyi Chen, “China’s Relationship with Israel, Opportunities and Challenges: Perspectives from China”, 
Israel Studies 17:3 (2012): 5  
338

 Yoram Evron, “Sino-Israel Realtions: Opportunities and Challenges”, Strategic Assessment, 10:2, (2007) 
339 Ayrıntı için bkz. Yoram Evron, “The economic dimension of China–Israel relations: political implications, 
roles and limitations”, Israel Affairs, 23:5,(2017): 828-847 

http://www.iemed.org/
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bulmuştur.340 BKBY’nin deniz kolu olan 21. Yüzyıl Bahri İpek Yolu bağlamında Çin Doğu 

Akdeniz’de limanlara önem vermiştir. Çin’in bu liman diplomasisinde İsrail, Deniz İpek Yolu 

üzerinde Hint Okyanusu ile Akdeniz’i bağlayan bir duraktır. Bu bağlamda Çin şirketleri İsrail’de hem 

limanlarda hem de demiryollarında (Akabe Körfezi’nden Aşdod’a demiryolu, Red-Med) faaliyetlerini 

arttırmıştır. Çin Hayfa (Bayport), Aşdod ve Eylat limanlarında proje faaliyeti yürütmektedir. Çin 

firmaları özellikle Hayfa olmak üzere bu yatırımları Bir Kuşak Bir Yol girişimine bir cevap olarak 

görmektedir.341 (Pan Mediterranean Engineering Company ve Shangai Interntaional Port Group).  

 Çin’in BKBY bağlamında yürüttüğü liman diplomasisinin tek lokasyonu İsrail değildir. The 

China Harbor Engineering Company adlı şirket Lübnan’daki Trablus (Tripoli) limanını modernize 

etmiştir, 2017 yılında Çin vinçleri bu limana gelmiştir.342 Yunanistan’ın Pire limanı da Çin için 

Akdeniz’deki önemli duraklardan biridir. 2015 yılında Temmuz ayında Pire Liman Otoritesi 

özelleştirilmiş; bu sadece Yunanistan Çin ilişkilerini değil Çin Avrupa ilişkilerini de etkilemiştir. 

COSCO adlı Çin şirketi 368.5 milyon dolara 2052 yılına kadar yüzde 65 hisseye sahip olmuştur. 343 

COSCO liderliğinde bir başka Çin konsorsiyumu da İstanbul Ambarlı’daki Kumport Terminali’nin 

yüzde 65’lik hissesini 940 milyon dolara satın almıştır.344 

Türkiye-Çin ilişkileri, tarihi açıdan uzun bir geçmişe sahip olmakla beraber 1900’lı yılların ilk 

çeyreğinden 1970’li yılların başına kadar kesintiye uğramıştır. 1971 yılında Türkiye Çin Halk 

Cumhuriyetini resmen tanımış ve 1978’den itibaren ilişkiler yeniden canlanmıştır. 2010 yılında 

stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. BKBY bağlamında da söylenecek olursa Çin için Türkiye, 

Avrupa’ya ve Balkanlara bir çıkış kapısı, Orta Asya ve Ortadoğu’da da iktisadi alanda işbirliği 

yapabileceği bir ortaktır. Çin’den başlayıp Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Türkiye ve Yunanistan 

üzerinden Roma’ya ulaşan “Kuşak-Yol” projesinin üçü denizden ikisi karadan olmak üzere beş 

güzergâhı bulunmaktadır. Güzergâhlardan birinin Türkiye’den geçecek olması, Türkiye’nin Asya-

Avrupa-Asya bağlamında stratejik geçiş güzergâhlarının tamamını kontrol ediyor olması Türkiye’yi 

“Kuşak- Yol” projesi için kilit ülkelerden biri haline getirmektedir.345  

Çin’e göre, Türkiye’nin İran, Irak, İsrail ve Suriye gibi Ortadoğu ülkeleri ile iyi ilişkiler 

kurarak bu ülkelerde Çin sermayesi kullanılarak yapılabilecek ortak yatırımların önünü açabilecekken 

                                                           
340

 Tzogopoulos, “Greece, Israel and China’s Belt and Road Initiative”, s. 20 
341

 Ibid. 22-23  
342

 Xinhua, “Sophisticated Chinese Cranes delivered to Lebanon's Tripoli port”, 7 March 2017, 
http://www.xinhuanet.com/english/2017-03/07/c_136107570_2.htm  
343

 Yunanistan özelleştirme sitesi, 21 Aralık 2015  
https://www.hradf.com/storage/files/uploads/ad63586e473739f4a770068614817453.pdf  
344 Invest in Turkey internet sitesi, “Chinese consortium buys into Turkish port with USD 940 million 
investment”, 28 Eylül 2015 
http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/news/Pages/280915-cosco-pacific-buys-turkish-kumport.aspx  
345 Arzu Durdular, “Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”, Avrasya Etütleri 49, (2016): 
90-91  

http://www.xinhuanet.com/english/2017-03/07/c_136107570_2.htm
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Türkiye’nin bölgesel olaylarda doğrudan taraf olması, ikili ilişkilerde iktisadi fırsatların önünü 

tıkarken projenin de sorunsuz ilerlemesini engellemektedir.346 

Çin’e göre, Türkiye göreceli olarak siyasi istikrara sahip bir ülke olmasına karşın yanı 

başındaki Ortadoğu’daki büyük kargaşanın dışında kalması çok zordur. Mevcut Suriye krizi, Iraktaki 

huzursuzluk ve İŞİD’in bölgedeki durumu, ciddi anlamda hem bölgenin hem de Türkiye’nin 

güvenliğini tehdit etmektedir. “Kuşak-Yol” projesinin güzergâhlarından birinin Ortadoğu’daki sorunlu 

ülkelerden ve Türkiye’den geçecek olması Çin’i jeostratejik risk altına sokmaktadır.347 

SONUÇ  

Jeopolitik açıdan Çin’in bölgede giderek artan mevcudiyetini bölgede etkin olan diğer uluslararası 

aktörlerin karşılaştığı sorunlara bağlamak mümkündür. Yukarıda değinildiği üzere ABD’ni dikkatini 

daha doğuya yöneltmiş olması, AB’nin dış politikasını paralize eden borç krizi ve bölgedeki Arap 

Baharı kaynaklı sıkıntılar bu aktörler dışında diğer aktörlerin hegemonya kurmasını kolaylaştırmıştır.  

 BKBY girişimi Çin’in Akdeniz’i keşfetmesine yardımcı olacak bir stratejidir. Onun bölge 

ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesini sağlayacak, Avrasya’daki çatışma yönetiminde ve barış inşasında 

arabulucu olarak rol oynamasına imkân sağlayacak bir girişimdir. Ama bunların hepsinden önce bu 

girişim ticari çıkarı diğerlerinin önüne koymuştur.  

                                                           
346 Ibid. 95  
347

 Ibid. 92  
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Çin’in Arabuluculuk Faaliyetleri  

Çin uluslararası alanda giderek artan konumu yeni bir büyük güçler ilişkisi oraya çıkarmaktadır ama 

bunun Akdeniz bölgesel dinamiğinde kısa vadede temel bir değişim yaratmayacağını söylemek 

mümkündür.  
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GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ BELİRLEMEDE PLANLANMIŞ 

DAVRANIŞLAR TEORİSİ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN ROLÜ: 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Gülşen SARI GERŞİL 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF/ÇEEİ Bölümü Dr.Öğretim Üyesi 

Pınar HASSÜLÜN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF/İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı 

Yük.Lis.Öğrencisi 

 

ÖZET 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgiye erişiminin kolaylaşması ile girişimcilik, 

ekonominin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Toplumsal ve bireysel refahı sağlamada, 

bireylerin yaşam kalitesini yükseltmede, ekonomik ve sosyal refahı sağlamada ciddi bir ekonomik güç 

haline gelmiştir. Bu nedenle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler altyapılarını ve ekonomilerini bu 

doğrultu da yeniden yapılandırarak girişimcilik faaliyetlerine özen göstermektedirler. Yaşanan bu 

gelişmeler girişimciliğe verilen değeri arttırarak, girişimcilik eğitimine olan ilgiyi de arttırmaktadır. 

Girişimcilik eğitimi, gençleri anlayarak onların girişimsel tutumlarını arttıran önemli faktörlerden 

biridir.  

Bu bilgiler ışığında “Planlanmış Davranışlar Teorisi” unsurları olan; algılanan davranışsal 

kontrolü, sosyal norm, kişisel tutum ve öğrencilere verilen girişimcilik eğitiminin, öğrencilerin 

girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 176 

kişiye anket çalışması uygulanmış ve bu çalışmaya güvenirlilik analizi, faktör analizi ve regresyon 

analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; öğrencilerin girişimcilik eğilimini 

etkileyen en önemli faktörün “girişimcilik eğitimi” olduğu sonucuna varılmıştır. 

  

Anahtar kelimeler: Girişimcilik eğilimi, Planlanmış Davranışlar Teorisi 
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THE ROLE OF PLANNED BEHAVIORAL THEORY AND ENTREPRENEURSHIP 

TRAINING WITH ENVIRONMENTAL CHILDREN'S ENVIRONMENTAL 

TRAINING: AN APPLICATION ON HIGHER LICENSE AND PHD DEGREE IN 

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 

ABSTRACT 

In today's circulation, the rapid development of technology and facilitation of access to 

information has made the entrepreneurship factor one of the important factors in the development of 

the economy (Yavaş and Yeşilay, 2017). It has become a serious economic power in terms of social 

and individual well-being, raising the quality of life of individuals, and ensuring economic and social 

well-being. For this reason, emerging and developed countries are restoring their infrastructures and 

economies to this direction and taking care of entrepreneurial activities. These developments in 

existence increase the value given to entrepreneurship, thereby increasing the interest in 

entrepreneurship education. Entrepreneurship education is one of the important factors in 

understanding young people and increasing their entrepreneurial attitudes.  

This information includes the elements of "Planned Behavior Theory"; perceived behavioral 

control, social norm, personal attitude, and entrepreneurship education given to students were 

examined whether the students had an effect on entrepreneurial tendencies. For this purpose, a 

questionnaire study was applied to 176 people and reliability analysis, factor analysis and regression 

analysis were applied to this study. According to the result obtained in the study result; the most 

important factor affecting the entrepreneurship tendency of the students was "entrepreneurship 

education". 

Key words: Entrepreneurship tendency, Planned Behavior Theory 

 

GİRİŞ 

 Girişimcilik kavramı; sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçerken yarattığı pozitif etkiler 

sayesinde, sadece Dünya genelinde değil aynı zamanda Türkiye’nin son 10 yıllarında önemli bir 

farkındalık yaratmaktadır (Balaban ve Özdemir, 2008; Bozkurt, 2014; Yavaş ve Yeşilay,2017). 

Girişimcilik, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde istihdamın yaratılmasında ve ekonomik refahın 

sağlamasında elzem bir unsur olması ile dünyada ve ülkemizde hızla artmaya başlamıştır (Rahman ve 

Day, 2014). 

Girişimcilik eğilimini etkileyen unsurlara yönelik son zamanlarda yapılan Ajzen (1991)’in 

Planlanmış Davranış Teorisi (PDT), Bird (1988)’ün Girişimci Niyet modeli ve “Shapero ve Sokol 

(1982)’un Girişimci Olay modeli olmakla birlikte 3 önemli teori ele alınmaktadır (Şeşen ve Basım, 

2012). Son zamanlarda yapılan çalışmalarda Ajzen tarafından oluşturulan Planlanmış Davranışlar 

Teorisi (PDT) kullanılmaya başlanmış,  bu teori; kişinin davranışlarını tahmin etmede geliştirilmiş bir 

modeldir. Ajzen’in bu modeline göre; bireyin niyetini, algılanan davranışsal kontrol, sosyal norm ve 
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davranışa yönelik tutum etkiler (Ajzen, 1991; Fini vd., 2009). Bu teori girişimcilik niyetini ve 

davranışını kapsadığından girişimcilik ile ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla tercih edilmektedir 

(Rauch ve Hulsink, 2015). Literatürde, girişimcilik eğilimini PDT kapsamında açıklayan çalışmalar da 

bulunmaktadır (Yang, 2013; Kautonen vd., 2013; Autio vd., 2001; Bozkurt Çetinkaya, 2014). 

Girişimcilik potansiyelini arttırmada özellikle girişimcilik eğitimi önemli rol oynar (Ekici, 2016). Son 

yıllarda öğrencileri girişimciliğe sevk edebilmek adına üniversitelerde girişimcilik dersinin sayısının 

arttırıldığı görülmüştür (Sanchez, 2013).  

Girişimcilik eğitimine yönelik yapılan akademik çalışmalarda artmıştır (Oosterbeek vd., 2010) 

ve üniversitelerde girişimcilik eğitimi dersi almanın öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin 

oluşmasında önemli bir güç olduğunu belirten çalışmalarda mevcuttur (Bozkurt, Aslan ve Göral, 

2011). Girişimciliğin öğretilmesine yönelik ilginin artması, öğrencilerde girişimcilik dersini 

öğrenmeye yönelik taleplerinde artmasını sağlayarak (Rahman ve Day, 2014) girişimcilik eğitiminin, 

girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisinin araştırılmasına zemin hazırlayarak “Üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimini belirlemede Planlanmış Davranışlar Teorisi ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü” 

incelenmiştir. 

 

1. GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ KAVRAMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

 Girişimci kelimesi, köken bakımından çok eskiye dayanmaktadır ve işletme yönetimi, psikoloji, 

iktisat gibi birçok disiplin tarafından ele alınan çok boyutlu bir kavramdır (Ekici, 2016:7). Latincede 

“intare” kökünden gelen girişimci kavramı, İngilizcede “enter”  (giriş) ve “pere” (ilk) kelimelerinden 

meydana gelen “entrepreneur” ilk girişen anlamını taşımaktadır (Ulusoy, 2013). Girişimci kavramı ise; 

Türkçe’ de üstlenmek anlamına gelir (Güney, 2008). 

  Girişimcilik kavramı birçok çalışmaya konu olmasına rağmen evrensel bir tanıma sahip 

olamamasından dolayı araştırmacı ve yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Girişimcilik 

“bir fikrin ve ya düşüncenin katma değeri olan bir mal ve ya hizmete dönüştürüldüğü süreç, faaliyet ve 

ya aktivite” (Hattab, 2014) olarak tanımlanabilir.  

 Girişimci tanımına gelecek olursak “Fırsatları takip eden ve onları yakaladığında amacına 

ulaşmak için her türlü riske katlanan kişidir” (Ağca ve Yörük, 2006).  

1.1- Girişimciliğin Önemi  

  Girişimcilik, bir ülkenin sosyal gelişmesi ve ekonomik ilerlemesi açısından önemli bir rol 

üstlendiği gibi, hükümetler tarafında da ekonomik büyümenin bir anahtarı olarak görülmektedir 

(Aydeniz ve Akkuş, 2017). 

2000’li yıllarda yaşanan ekonomik krizin ardından ekonomik dengenin sağlanması için çalışılmıştır. 

2007-2013 yıllarında 9, Kalkınma Planında girişimcilik ile ilgili önemli adımlar atılmıştır (Girişimcilik 

Raporu, 2015) 
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 Girişimcilik politikalarını destekleme 

 Girişimcilik ve istihdam garantili programlar 

 Mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 

 Mesleki eğitim kursları 

Günümüzde ise; TOBB, KOSGEB, KÜSGET, TÜBİTAK, TEYDEB, TSKB, MEKSA, 

KAGİDER, FORUM, İGEME, GAP-GİDEM, KGF, TOSYÖV, İŞGEM gibi kurum ve kuruluşlar 

girişimciliğe katkı sağlamaktadır. 10. Kalkınma Planı’nda (2014/2018) ise; bireyde girişimcilik 

kültürünü oluşturmak için örgün ve yaygın eğitim verilmesi, girişimcilik konusunda popüler olan 

isimlerin tanıtılması ve girişimcilik eğitimlerinin kalitesinin arttırılması şeklinde uygulamaları hayata 

geçirecektir (Onuncu Kalkınma Planı, 2013). 

1.2- Girişimciliğin Ekonomik ve Sosyal Gelişmedeki Rolü 

 Bilgi çağında değişimin ve küreselleşmenin temel aktörlerinden olan girişimcilik, sosyo-

ekonomik faaliyetleriyle (toplumsal hareketliliği hızlandırılması, istihdamı arttırması, sosyal 

gelişmişlik düzeyinin ve refah dizeyinin gelişmesi gibi) çok fonksiyonlu görevler dizisine 

sahiptir.(Doğan, 2013). Girişimcilik, ekonomik büyüme, rekabet edilebilirlik ve inovasyon konusunda 

çoğu ülke için motor görevi görür (Keat, Selvarajah ve Meyer, 2011). Girişimci yeni fikirler yaratarak 

bunları uygular. Yeni endüstrilerin oluşmasını sağlayarak, bilişim ve teknoloji sektörlerinde de 

verimliliği arttırır (Bozkurt Çetinkaya, 2011). 

 Girişimciliğin sahip olduğu fonksiyonlar dikkate alındığında girişimcilik, kalıcı değerler 

oluşturarak toplumsal fayda sağlamanın ve ekonominin temel unsurunu oluşturur (Doğan, 2013). 

1.3- Girişimciliği Etkileyen Faktörler  

 Girişimcilik eğilimi, kişinin kendi işini yapmak istemesi ile girişimci çaba göstermesi ve 

eylemlere bağlılığı olarak ifade edilir. Girişimcilik genel olarak kişinin istek ve arzusuna göre 

oluştuğundan girşimcilik etkinliği niyet edilerek oluştrulan planlı bir davranıştır (Timuroğlu ve Çakır, 

2014). İnsanlar belirli bir tetikleyici faktörleri olmadan aniden girişimci olmazlar ( Koe vd. , 2012). 

Sonuçta girşimcilik kişilerin kazara yaptıkları bir olgu değil, seçimlerinin sonucunda kasten yapmış 

oldukları faaliyetlerdir (Obschonka vd., 2010). 

 Girişimcilik eğilimi, bireyin kendi işini yapmadaki arzu ve istikrarlılığını ifade eder ve çevresel 

ve kişisel faktörlerin birleşiminden oluşur. Girişimcilik eğilimi, girşimcilik davranışının bir parçası 

olmakla beraber, yenilikçi olma, bağımsız olma, rekabetçi olma, öngörü sahibi olma ve risk alma gibi 

süreçler ile bütünleşik bir yapı oluşturur (Bozkurt Çetinkaya, 2011). 

 Küresel Girişimcilik Gözlem Raporu’na (GEM, 2001) göre; girişimciliği etkileyen unsurlar, 

girişimcilik altyapısından ve ülke alt yapısından oluşur (Börü, 2006). 

 Yapılan çalışmalara göre, rekabetin gelişme gösterdiği ve ekonomik dengenin sağlandığı 

ortamlar girişimciliği olumlu yönde etkiler. Girişimciliğin ortaya çıkması için yatırım ve risklere karşı 
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uygun ortamın oluşturulması ve fırsat yaratılması gerekir. Ayrıca kişilerin demografik özellikleri de 

girişimcilik potansiyelini etkiler (TUSİAD, 2002).  

 Girişimciliğin oluşmasında belirtilen bu faktörlerle birlikte; davranışlar, algılamalar, kurumsal 

yapılar ve değerlerinde etkisi vardır. Girişimcilik, niyetin davranışa dönüşme şekli olduğuna göre 

girişimciliğin gelişmesi için toplumsal açıdan bu kavramın olumlu imaja sahip olması gerekir. Sosyal 

ortam diye adlandırılan bu durum bireyin aldığı eğitim, bireyin kişisel tutumu ve motivasyonu, aile 

ortamı, rol model aldığı kişiler kişinin girişimci olmasını etkiler. 

 

Şekil 3: Girişimciliği Etkileyen Faktörler 

Kaynak: TUSİAD Basın Bülteni, 2003. 

2.  GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE MODELLERİ 

2.1- Bireysel/Psikolojik Unsurlar 

Peng, Lu ve Kang (2012) yapmış oldukları çalışmalarında bireysel faktörleri; cinsiyet, bireylerin 

tutumu, kişilik özellikleri, sosyal değerleri, girişimsel yetenekleri, önceki girişimsel tecrübeleri ve öz-

yeterliliği olarak sınıflandırmıştır. 

 Birçok araştırmacıya göre “cinsiyet” kişilerin girişimcilik eğilimini etkilemektedir. Bazı 

araştırmacılar erkek bireylerin girişimcilik eğiliminin, kadın bireylerin girişimcilik eğiliminden fazla 

olduğunu tespit etmiştir (Şeşen ve Basım, 2012; Yang, 2013; Sanchez ve Hernandez-Sanchez, 2014; 

Raaj ve Shri, 2015). Kadınlarda girişimcilik eğiliminin erkeklere göre az olmasının nedeni; öz-

yeterlilik düzeyinin daha az (Peng, Lu ve Kang, 2012) ve aile içi sorumluluklarının olması (Lee vd., 

2011, akt:Ekici, 2017) girişimcilik eğilimini negatif olarak etkilemektedir. 

 “Kişilik özellikleri” faktörü ise; bazı araştırmacılara göre girişimcilik eğilimi üzerinde önemli 

bir etkenken (Yusaof vd., 2007; Ismail vd., 2009) bazılarına göre yeni iş kurmak için yeterli 

olmadıkları görülmektedir (Keleş vd., 2012, Gartner, 1988).  
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 Bazı araştırmalarda “kişisel tutum” girişimcilik davranışı ile ilişkilidir. Ajzen (1991) kişisel 

tutum kişinin girişimcilik eğilimini önemli derecede etkileyen bir faktör olduğunu vurgulamıştır.  

 “Sosyal norm” ise; kişilerin girişimini etkiler. Örneğin; aile, iş arkadaşları, yakın arkadaş, 

akraba kişinin davranışını etkiler ve insanlar bu bireylerin beklentilerine göre davranış gösterir (Peng, 

Lu ve Kang, 2012).  Kişinin girişimcilik eğilimini etkileyen diğer faktör olan öz-yeterlilik 

çalışmalarında (Boyd ve Vozikis, 1994; Campo, 2011; Pihie ve Bagheri, 2013) öz-yeterliliğin kişilerin 

davranışlarının gelişmesini ve kişilerin girişimcilik eğilimi faaliyetlerini etkilediği sonucuna 

varmışlardır.   

2.2- Aile Unsuru 

  Kişilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde aile faktörlerinin etkisinin olduğu belirten çalışmalar 

bulunmaktadır (Özden, Temurlenk ve Başar, 2008; Koe vd., 2012). Son yıllarda yapılmış olan bazı 

çalışmalarda ailelerin çocukların girşimcilik eğilimini etkilemede genellikle rol model oldukları 

görülmüştür (Peng, Lu ve Kang, 2012).  

2.3- Sosyal Çevre Unsurlar  

Araştırmalarda girişimcilik potansiyelini etkileyen sosyal faktörler, girişimcilik değerinin 

toplumda kabul görmesi, kişilerin fazla kazanma isteği olarak belirtilmiştir. Bireylerin kazanç ve 

harcamaları toplum tarafından başarı ölçümü olarak değerlendirildiğinden bireylerin fazla kazanma 

isteği girişimcilik potansiyelini arttırmaktadır (Ulucan, 2015). 

3. PLANLANMIŞ DAVRANIŞLAR TEORİSİ (PDT) 

 Ajzen (1991) tarafından oluşturulan PDT davranış ve tutum arasında bağlantının kurulması 

aracılığıyla kişinin niyete göre eylemleri şeklinde tanımlanmaktadır (Hattab, 2014:4; Küçük, 2011; 

Yüzüak, 2010).  Başka bir tanıma göre ise; PDT bireylerin davranışlarını tahmin etmek ve açıklamak 

için tasarlanmış teoridir (Bozkurt Çetinkaya, 2014; Ajzen, 1991). Ajzen bu teoride bireyin 

davranışının sadece kendi iradesi ile olmadığını başka etkenlerinde kişinin davranışında etkili 

olduğunu savunmaktadır (Ajzen, 1991; Bozkurt, 2014). 

 PDT, bireylerin davranışlarını etkileyen faktörleri bulmaya çalışır (Kalkan, 2011). PDT’si son 

yıllarda psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve çevre eğitimi (Erten, 2002) pazarlama ve tüketici 

davranışları, yönetim, sağlık (Kalkan, 2011; Xiao ve Wu, 2008) gibi çok bilimsel alan çalışmalarında 

kullanılmaktadır. Bu kuram bireyin niyetini göz önünde bulundurarak, bireyin davranışına yönelik 

tavrını ölçerek davranışın ortaya çıkma olasılığını belirlemektedir (Erten, 2002). Bu teoride 

“algılanan davranışsal kontrol, sosyal norm, kişisel tutum” faktörleri davranışa yönelik niyetin 

öncülleridir (Jakopec vd., 2013). 
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Şekil 2: Planlanmış Davranışlar Teorisi 
Kaynak: Ajzen, 1991 

 Kişisel tutum: Davranışı gerçekleştirecek olan bireyin girişimci olma konusunda pozitif ya da 

negatif tutum sergilemesidir (Linan, 2004:5). Davranış, kişisel tutumundan kaynaklanmaktadır fakat 

bu tutumun bir parçası değildir. Davranışa yönelik tutum ne kadar pozitif olursa , kişinin o davranışı 

gerçekleştirmesi de o kadar güçlü olacaktır (Robledo vd., 2015). 

 Sosyal Norm: Kişinin bir davranışı gerçekleştirmesinde farklı sosyal referansların baskısı ya 

da bireyi etkilemesi şeklinde tanımlanabilir. Sosyal norm, önemli bireylerin kişilerden beklentilerin 

olması veya kişilerin önemli bireylerin hareketlerinden etkilenmesi insanların düşüncelerini etkiler. 

Bir durum karşısında olumlu davranış sergileyebilen bireyler, rol model aldıkları kişiler tarafından bu 

durum olumsuz ise; onlarda bu davranış karşısında negatif tutum sergileyecektir (Hasbullah vd., 

2014). 

 Algılanan Davranışsal Kontrol: Algılanan davranışsal kontrol kişinin hem bir şeyi 

yapabileceği hem de bir davranışı kontrol edebilme algısıdır. Bireyin bir işi yapmada veya bir işi 

yerine getirmesinde kimseye (fırsatlar, kaynaklar vb açıdan) bağlı olmamasıdır (Linan ve Chen, 2006). 

Bu faktör özellikle bireylerin durumsal faktörlerin kontrolünü sağlayamadığı zamanda onların 

davranışlarını açıklamada önem taşır (Hasbullah vd., 2014). 

 

4. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

 Eğitim, girişimciliğin oluşmasına aynı zamanda gelişmesine yardımcı olan etkenlerden biridir. 

Eğitim girişimciliğin ortaya çıkmasında değil aynı zamanda meydana gelebilecek sorunların 

çözümüne yardımcı olacaktır (Bozkurt Çetinkaya, 2011).  Eğitim ilk olarak kişilerde bağımsızlık, 

otonomi ve özgüven duygusunu geliştirir. 2. olarak kişinin kariyer seçiminde farkındalık yaratır. 3. 

olarak bireyin ufkunu genişleterek fırsatları daha iyi algılayabilmesini sağlar. Dördüncü ve son olarak 

kişilerin yeni iş fırsatları yaratabilmesi için onları gerekli bilgilere ulaştırır (Do Paço vd., 2015).  

KİŞİSEL 

TUTUM 

ÖZNEL NORM 

ALG. DAV. KONT. 

NİYET DAVRANIŞ 
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  Girişimcilik eğitiminin amacı, kişinin girişimcilik eğilimine sahip olduğu gizli yönlerini 

bulmak ve farkına varmasını sağlamaktır. Girişimcilik gizil gücü olan bireylerin sahip oldukları 

kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar (Bozkurt Çetinkaya ve Alparslan, 2013). 

 Girişimcilik Eğitim Birliği’ne (2008) göre; girişimcilik eğitimi, kişinin sadece iş yerinin nasıl 

işletilebileceğinin öğretilmesi değil, aynı zamanda özsaygı, yetkilendirme duygusu ve yaratıcı 

düşünmelerinin de güçlenmesini sağlamaktadır.  

 

5. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLERİ 

 “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemede Planlanmış Davranışlar Teorisi ve 

girişimcilik eğitiminin rolünü belirleme” adına yapılan bu çalışma Ajzen’nin kullandığı modelden 

yararlanarak ve uyarlanarak oluşturulmuştur. 

H1: Üniversite öğrencilerinin kişisel tutumları, girişimcilik eğilimlerini pozitif olarak etkiler 

H2: Üniversite öğrencilerinin sosyal norm algıları, girişimcilik eğilimlerini pozitif olarak etkiler. 

H3: Üniversite öğrencilerinin algıladıkları davranışsal kontrolleri, girişimcilik eğilimlerini pozitif 

olarak etkiler. 

H4: Üniversite öğrencilerinin aldıkları girişimcilik eğitimi,  girişimcilik eğilimlerini pozitif olarak 

etkiler. 

5.1- Veri Toplama Yöntemi 

 Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemek için yapılan araştırmalardan 

yararlanılarak anket hazırlanmıştır. Anket toplamda dört bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk 

bölümünde, katılımcıların demografik özellikleri, ikinci ve üçüncü bölümde Linan ve Chen’in (2009) 

Entrepreneurial Intention Questionnaire anketinden yararlanılmıştır. PDT’nin alt boyutlarını anlamaya 

yönelik olan bu bölümde “algılanan davranışsal kontrol, sosyal norm ve kişisel tutum” a yer 

verilmiştir. Son bölümde ise; Linan vd., (2011) “Factors Affecting Entrepreneurial Intentions Levels: 

A Role for Education” adlı çalışmasındaki ölçekten yararlanılmıştır.  

5.2- Güvenirlilik Analizi 

 Güvenirlilik analizi ankette kullanılan ölçeğin tutarlılığını ölçmek için kullanılır. Araştırmalarda 

güvenirliliği ölçmek için çoğunlukla Cronbach’ Alpha sayısı kullanılmıştır. Bu açıklamaya göre; 

girişimcilik eğitimi, PDT ve girişimcilik eğiliminin güvenirlilikleri ayrı ayrı test edilerek aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1: PDT Güvenirlilik Analizi 

Standartize Edilmiş 

Cronbach’s Alfa                 İfadelerin Cronbach’s Alfa  değeri İ  fade Sayısı 

           ,955                                               ,957                                              13 
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Tablo 2: Girişimcilik Eğilimi Güvenirlilik Analizi 

Standartize Edilmiş 

Cronbach’s Alfa                  İfadelerin Cronbach’s Alfa   değeri   İfade Sayısı 

             ,993                                             ,993                                       6 

Tablo 3: Girişimcilik Eğitimi Güvenirlilik Analizi 

Standartize Edilmiş 

Cronbach’s Alfa                  İfadelerin Cronbach’s Alfa   değeri   İfade Sayısı 

         1,000                                           1,000                                             5 

Araştırmada kullanılan ölçeğinin güvenirlilik analiz yapılmış ve PDT (,957), girişimcilik eğilimi 

(,993) ve girişimcilik eğitimi (1,000) olarak tespit edilerek kullanılan ölçeğin fazlası ile güvenilir 

olduğunu göstermiştir. 

5.3 Araştırmanın Örneklemi       Araştırmanın 

örneklemini genellikle farklı yerlerden girişimcilik dersi alan 176 yüksek lisan ve doktora öğrenciden 

oluşmaktadır. 

6.  FAKTÖR ANALİZİ 

 Faktör analizi, birbiri ile ilişkili değişkenleri bir araya getiren, verilerin boyutunu azaltan ve 

bağımlılıklarını ortadan kaldıran çok değişkenli analiz tekniğidir. Burada temel amaç, değişken 

sayısını azaltmak ve yeni oluşumlar meydana getirmektir (Patır, 2009). 

 Faktör analizinin uygunluğunun test edilmesi için KMO ve Barlett’in Küresellik testi dikkate 

alınmıştır. 

 Tablo 4’de görüldüğü üzere faktör analizinin KMO örneklem yeterliliği ,965 olarak 

bulunmuştur. KMO değerinin %60’ın üzerinde olması sonucun anlamlı olması için idealdir. Barlett’in 

Küresellik Testi değeri, 5564,108’dir ve bu değer sig:0,000 anlamlılık düzeyinde geçerlidir. 

 

Tablo 4: Girişimcilik Eğilimi, PDT, Girişimcilik Eğitimi Faktörüne İlişkin KMO ve Barlett’in 

Küresellik Testi  

KMO Örnekleme Testi                                                                           ,965 

Barlett’in Küresellik Testi                 Approx. Chi-Square                      5564,108 

 Df                                                 171  

                                                                Sig                                             ,000* 

*sig<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 Tablo 5: Girişimcilik Eğitimi, PDT ve Girişimcilik Eğilimi Faktör Analizi 

                               FAKTÖRLER   

                                          Grş.     Grş.       Kişisel     Alg.      Sosyal 

                                                                                                Eğl.     Eğtm.     tutum      Dav.    Norm 
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Girişimci olmak için her şeyi yapmaya hazırım                   ,932 

Temel kariyer hedefim girişimci olmaktır                            ,929 

Kendi işimi kurmak için her şeyi yapacağım                        ,920 

Gelecekte kendi işimi kurmada kararlıyım                           ,919 

Bir işletme kurmayı ciddi şekilde düşünüyorum                  ,919 

Bir gün kendi işimi kurmaya gerçekten niyetliyim              ,907 
Girişimcilikle ilgili bilgimin artmasına                                              ,991 

Girişimci profilini tanımama                                                              ,991 

Girişimci olma tercihimin oluşmasına                                                ,991 

Girişimci olmak için gerekli becerilerimin gelişmesine                     ,975 

Girişimci olma eğilimimin artmasına                                                 ,989 

Girişimci olmanın avantajları dezavantajlarından fazladır                                ,598 

Girişimci olarak kariyer yapmak cazip gelmektedir                                          ,539 

Uygun fırsat ve gerekli kaynaklarım olduğunda kendi işimi kurardım              ,445 

Girişimci olmak beni mutlu ederdi                                                                      ,469  

Karşıma çıkacak olan iş fırsatları arasında en çok girişimci olmayı isterdim     ,525 

Bir işi kurmak ve işletmek kolaydır                                                                                 ,825 

Kendi işimi kurmada gerekli hazırlıklara sahibim                                                           ,820 

Yeni bir iş kurmada uygulamaya dair gerekli bilgilere sahibim                                      ,875 

Bir iş fikrini girişimcilik projesine dönüştürebilecek bilgi ve beceriye sahibim             ,862 

Yeni bir iş kursaydım büyük olasılıkla başarılı olurdum                                                 ,866 

Aile                                                                                                                                               ,654 

Yakın arkadaş ,729 
Sınıf(bölüm) arkadaşı ,624 

 

7.  DEĞİŞKENLER ARASI REGRESYON ANALİZİ 

 Bağımlı değişken olan girişimcilik eğilimi üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisini görmek için 

regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 6’ da gösterilmektedir. 

Tablo 6’ya bakıldığında değişkenler arası çoklu ilişkiyi gösteren R değeri 784 olarak gözükmektedir. 

Tablodaki R2 ise bağımlı değişkendeki değişimlerin ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından 

açıklandığını göstermektedir. 

 

Tablo 6: Regresyon Modeli Özeti  

Model                R                 R
2
             Düzeltilmiş R

2
 Tahmin edilen stn. Sp. 

    1                 .784
a      

         .615                    .584                                   .30782 

a: Bağımsız değişkenler: PDT alt boyutları ve girişimcilik eğitimi  

Bağımsız değişkenlerden olan PDT’nin alt boyutları ve girişimcilik eğitiminin, girişimcilik 

eğilimindeki değişimi yaklaşık %62’dir. Düzeltilmiş R2 değeri ise; değişimin hatadan arındırılmış 

halidir ve  bu değerde yaklaşık %59’dur. Kısacası; girişimcilik eğilimindeki değişimin %59’u 

PDT’nin alt boyutları ve girişimcilik eğitimine bağlıdır. 
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Tablo 7: Çoklu Regresyon Modeline Ait Katsayılar 

Model        Standartlaşmamış      Std. Sapma      Standartlaşmamış     Sig            Çoklu Bağlantı 

                   Katsayı                                                  Katsayılar                 Anm. 

                     B Katsayısı                                                     B                           t                          Tolerans      VIF  

SBT             -457                                   275                                               -1,785     0,75              

Kişisel T.     246                                    0,59                    202                     4,567     ,000              ,671          1,491 

Sosyal N.      0,86                                  0,58                    0,65                    1,346     1,16              ,868          1,153 

Alg. Dav.      475                                   0,62                    379                     7,121     ,000              ,697          1,435 

Gir. Eğit.      558                                   0,58                     436                     8,169    ,015               ,735          1,361 

Bağımlı değişken: Girişimcilik Eğilimi 

*sig<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

H1: “Üniversite öğrencilerinin kişisel tutumları, girişimcilik eğilimlerini pozitif olarak etkiler, hipotezi 

kabul edilmiştir”. Regresyon analizi göre ‘kişisel tutum’ değişkeninin öğrencilerin girişimcilik 

eğilimlerini belirlemede anlamlı bir katkının olup olmadığına bakılmıştır. Kişisel tutuma ilişkin β ve p 

değerlerinin sırasıyla 0,202 ve p = 0.00 olması öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin belirlemesinde 

kişisel tutum faktörünün anlamlı bir katkısının olduğunu ve girişimcilik eğilimini pozitif olarak 

etkilediği sonucunu göstermektedir. 

 H2: “Üniversite öğrencilerinin sosyal norm algıları, girişimcilik eğilimlerini pozitif olarak etkiler, 

şeklinde kurulan ikinci hipotez kabul edilmemiştir”.   

Sosyal norm değeri tabloda incelendiğinde β katsayısının düşük olması ve girişimcilik eğiliminin 

açıklanmasında istatistiksel anlamlı bir katkının olmaması ile hipotez reddedilmiştir.  

 H3: “Üniversite öğrencilerinin algılanan davranışsal kontrolleri, girişimcilik eğilimlerini pozitif 

olarak etkiler, şeklinde kurulan araştırma hipotezi kabul edilmiştir”.  

Analiz sonuçlarına göre, “algılanan davranışsal kontrol”  değişkenine ilişkin β : 379 ve p değerinin 

,000 olması öğrencilerin girişimcilik eğilimleri belirlemede pozitif olarak etkilediği göstermiştir. 

H4: “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğitimi girişimcilik eğilimini pozitif olarak etkiler, 

şeklinde kurulan hipotez kabul edilmiştir”. 

Analiz sonuçlarına göre, “girşimcilik eğitiminin”  değişkenine ilişkin β : 436 ve p değerinin ,015 

olması öğrencilerin girişimcilik eğilimleri belirlemede pozitif olarak etkilediği göstermiştir. 

 Sonuç olarak, H1, H3 ve H4 kabul edilmiş H2 reddedilmiştir. 

 

SONUÇ  

 Girişimciliğin önemi özellikle son yıllarda oldukça artış göstermiştir (Kalkan, 2011). Sosyal 

kalkınmanın sağlanmasında, istihdamın arttırılmasında ve ekonominin gelişmesinde önemli rol 

oynamaktadır (İpçioğlu ve Taşer, 2009). Tüm dünya tarafından desteklenip, ekonomik  güç olarak 



1217 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

karşımıza çıkan girişimciliğin önem kazanması ile bireyleri girişimciliğe yönlendiren faktörlerinde 

araştırılmasına yönelik ilginin de artmasını sağlamıştır (Kalkan, 2011).  

 Bu çalışmada “üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini etkileyen” faktörlerden 

bahsedilmek istenmiştir. Bu amaçla 176 öğrenciye Planlanmış Davranışlar Teorisi’nin ve girişimcilik 

eğitiminin etkisi ölçülmüştür. Bu modelde asıl amaç; Ajzen (1991) tarafından oluşturulan PDT’nin alt 

boyutlarının öğrencilerin almış olduğu girişimcilik eğitimleri ile ilişkilendirilmiştir.  

 Elde edilen bulgular ışığında “girişimcilik eğilimini” etkileyen en güçlü pozitif değişkenin 

“girişimcilik eğitimi” olduğunu ve bunu sırası ile “algılanan davranışsal tutum ve kişisel tutum” 

olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan “sosyal normun” algısının düşük olması girişimcilik eğilimini 

etkilememektedir. 
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TÜRKİYE’NİN GÖÇ POLİTİKASINDA DEĞİŞİMLER VE SURİYELİ 

SIĞINMACILARIN ETKİLERİ 
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ÖZET 

Ülkelerin göç ve mülteci politikalarının değişiminin nedenlerini sadece içsel faktörlerle 

açıklamak eksik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel ve bölgesel alt sistemlerde 

yaşanan gelişmeler ve dışsal faktörler de devletlerin göç ve mülteciler konusundaki politikalarını 

yakından etkilemektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı Suriyeli göçmenler konusu da referans 

alınarak, Türkiye’nin göç politikalarında yaşanan değişimleri ele almaktır. 

Anahtar kelimeler: Birleşmiş Milletler, Göç,  Mülteci, Suriye, Türkiye. 

ABSTRACT  

Changes in migration and refuge policies of states cannot be sufficiently explained by internal 

factors. Changes in international system and political developments in regional context have also 

impacted on migration and refuge policies of states. In this context, the main objective of this study is 

to analyze factors behind changes in migration and refuge regime of Turkey, with reference to Syrian 

crisis.  

Keywords:  The United Nations, Migration, Refugees,  Syria, Turkey  

1. GİRİŞ 

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen son zamanlarda küreselleşme 

dinamikleri etkisi ile uluslararası ilişkilerin en önemli konularından birisi haline gelmiştir. Özellikle 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin yeniden şekillenmesi ile ortaya çıkan bölgesel düzlemde iç 

savaşlar, insan hakları ihlalleri ve kimlik temelli sorunlar göç, mülteci ve sığınmacı sorunlarında 

büyük bir artışı ortaya çıkarmıştır.  

Türkiye, coğrafi konumu ve yakın periferisindeki ülkelerde yaşanan politik gelişmeler nedeniyle 

göç akımlarıyla sürekli karşı karşıya kalmıştır. Özelikle, son zamanlarda Suriye’de yaşanan politik 

gelişmeler Türkiye’de sadece göç olgusunu değil, aynı zamanda kurumsal ve hukuki düzenlemeleri de 

beraberinde getirmiştir. 

                                                           
348
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Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye’deki göç rejiminin 

değişiminin nedenlerini ele almaktır. Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümde uluslararası hukuk 

düzenlemelerinde kavramsal olarak göç ve mülteci kavramları ele alınacak, ikinci kısımda ise, 

Türkiye’nin göç politikasının değişiminin arka planında yer alan dışsal unsurlar değerlendirilecektir. 

Sonraki kısımda ise, Suriye’den gelen göç dalgası ve Türkiye’nin göç ve mülteci politikalarına etkileri 

analiz edilerek, genel çıkarımlarda bulunulacaktır.  

2. Uluslararası Hukuk Düzenlemelerinde Göç ve Mülteci Kavramları 

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. İlk dönemlerde göç, ağırlıklı olarak ekonomik 

unsurların şekillendirdiği bir olgu olarak ortaya çıkmasına rağmen, son zamanlarda küreselleşme ve 

Soğuk Savaş sonrası oluşturulmaya çalışılan uluslararası sistem dinamiklerinin ortaya çıkardığı 

siyasal, sosyal ve kimlik temelli sorunlar, göç olgusunun arka planındaki belirleyici unsurlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, Soğuk Savaş sonrası yeni içerikler kazanan göç kavramı, göçün 

ekonomik boyutunun yanı sıra, sosyal ve siyasal boyutlarını da içeren bir değişime uğramıştır. Soğuk 

Savaş sonrası yeni uluslararası sistemin ortaya çıkardığı etnik ve kültürel merkezli bölgesel çatışmalar, 

yeni ulus-devlet inşa süreçleri, insan hakları ihlalleri, azınlık hakları, yaşam hakkını tehdit eden temel 

güvenlik sorunları olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar, etkilerini kolaylıkla ulusal sınırlar ötesine 

taşıyarak, bölgesel ve küresel düzlemde insan merkezli bir göç sorunu yaratmaktadır. Türk Dil 

Kurumu’nun tanımına göre göç kavramı “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya 

toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme 

“olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). Bir başka ifadeyle göç; siyasal, ekonomik ve 

sosyal nedenlerin tetiklediği bireysel veya gruplar halinde gönüllü veya zorunlu olarak ortaya çıkan 

nüfus hareketliliği olgusudur. Göç olgusunu ve nedenlerini analiz konusu yapabilmek için, göç 

kavramını zorunlu, yasal, yasadışı, iç ve dış göç gibi farklı kategorilere ayırmak gerekmektedir. Göç 

kavramını bu şekilde kategorize etmek kuşkusuz göç olgusunun ontolojisini ve epistemolojisini 

anlamak açısından da gereklidir.  

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığı altında, bu çalışmanın konusunu Suriyeli göçmenlerin  

Türkiye’nin göç politikasında yaşanan değişimlerine etkileri oluşturmaktadır. Bu nedenle zorunlu göç 

olgusunun önemli bir konusunu oluşturan mülteci kavramını uluslararası hukuk düzenlemeleri ve 

konuyla ilgili literatür çerçevesinde tanımlamak gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, göçmen, mülteci, 

siyasal sığınmacı, geçici koruma gibi kavramlara benzer anlamlar ve değerler yüklenmesi ile 

kavramsal anlam tartışmaları ortaya çıkmaktadır (Çiçeksöğüt, 2017 s. 4). I. Dünya Savaşı sonrası 

1926, 1928 ve 1939 yıllarında mülteciler ile ilgili uluslararası hukuki düzenlemeler ortaya 

konulmasına rağmen, kapsamlı düzenleme ancak 1951 yılında BM çatısı altında “Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin Sözleşme” adı altında kabul edilmiştir. Bu sözleşmeye göre, mülteci:  
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“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 tur olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin 

dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen” kişiyi 

ifade etmektedir (The UN Convention and Protocol relating to the Status of Refugees, Article 1, 

p.14). 

Genel anlamda göç ve spesifik olarak mülteci konularında son zamanlarda yoğun akademik 

çalışmaların yürütüldüğünü görmekteyiz. Özelikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde 

akademik çalışmalar yürüten Göç Çalışmaları Merkezlerinin sayısal olarak artışı, göç ve mülteci 

konularının siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinin önemli konuları arasında girdiğinin 

göstergesi olarak yorumlanabilir. Soğuk Savaş sonrası göç ve mülteci konularında yapılan akademik 

çalışmalara bakıldığında, konunun sadece teorik düzlemde değil, uygulama ve politika analizleri 

bağlamlarında da ele alındığını görmekteyiz (Brubaker, 1995; İçduygu, 2015; İçduygu ve Kirişçi, 

2009).  

Göç ve mülteciler konusunda yapılan çalışmalar, Soğuk Savaş sonrası süreçte göç ve mülteci 

sayılarında yoğun bir artış yaşandığına dikkat çekmektedir. Uluslararası sistemdeki  değişimlerin yanı 

sıra, bölgesel alt sistemlerde yaşanan gelişmeler -Yugoslavya’nın dağılması, Balkanlarda etnik ve 

kültürel merkezli sorunların oluşturduğu çatışmalar, Irak ve Afganistan işgalleri, Ortadoğu ve Afrika 

ülkelerinde yaşanan kimlik temelli iç savaşlar, yoğun insan hakları ihlalleri ve yaşanan siyasi sorunlar 

- dünya tarihinde görülmemiş göç ve mülteci krizlerini ortaya çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) 2017 yılında yayınladığı Küresel Eğilimler başlıklı 

rapor, 68.5 milyon insanın zorla yerinden edilerek göçe zorlandığını ve bu rakamın 25.4 milyonunun 

siyasal sığınmacı veya mülteci olarak üçüncü ülkelere başvuru yaptığını belirtmektedir. Yine aynı 

rapora göre, sadece 2017 yılında 2.9 milyon insanın yerlerinden edildiği vurgulanmaktadır. Ancak 

rapor paradoksal bir duruma da dikkat çekmektedir. Mülteci statüsünde olan 25.9 milyon insanın  %85 

i ekonomik sıkıntılar yaşayan gelişmekte olan ülkelerde barınırken, gelişmiş kuzey ülkeleri  -ABD, 

Avrupa ülkeleri- ise, göçmen ve mülteci kabul etme noktasında oldukça direnç göstermektedir 

(UNHCR, 2017, s.2). Konu ile ilgili akademik çalışmalar ve BM raporları açıkça göstermektedir ki, 

gelişmiş ülkeler, göçün olası sosyal, ekonomik ve siyasal  etkilerini kendi ülkelerine taşımak 

istememektedir. Bu argümanın en önemli kanıtlarından birisi, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile 

imzaladığı Geri Kabul Antlaşmasıdır. Ayrıca, Avrupa ülkelerinde son zamanlarda yapılan seçim 

kampanyalarında mülteci ve göç konuları yoğun bir şekilde işlenmiştir. Bir başka ifadeyle,  Avrupa 

ülkelerinde - özelikle Fransa, Avusturya, Hollanda ve Almanya- radikal sağ partilerin yabancılar ve 

göç olgusunu öne çıkararak,  oy oranlarını artırmaları ve kamuoyu desteği bulmaları yukarıdaki savı 

desteklemektedir.  
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Özetle ifade etmek gerekirse, göç, mülteci ve zorla yerinden edilme gibi konuları, göç kaynağı 

ülkelerde yaşanan iç çatışmalar ve siyasi dinamiklerle açıklamak eksik bir yaklaşım olur. Uluslararası 

sistemin küresel aktörlerinin yetersiz ve etkisiz politikaları, göç ve mülteci krizlerlerinin etkin bir 

şekilde yönetilememesine neden olmaktadır. 

3. Türkiye’nin Göç Politikası Rejimi: Değişim ve Sorunlar 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında siyasal elitin homojen ulus inşa etme önceliği  ve 

güvenlik merkezli yaklaşımları Türkiye’nin göç ve mülteci politikalarını önemli ölçüde 

şekillendirmiştir. Türkiye de göç çalışmaları konusunda önde gelen araştırmacılardan Ahmet 

İçduygu’nun ifade ettiği gibi; 

“ Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından Türkiye'nin göç ve iltica sistemine on 

yıllardır soydaşlık ve kültürel / dinsel kimlik unsurları şekillendirmiştir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarındaki kültürel / dinsel yakınlık ve milliyetçi kodlama üzerine kurulu Türkiye’nin göç ve 

sığınmacı politikaları aslında homojen ulus devlet inşa etme paradigması ile uyumluluk 

taşımaktadır” (İçduygu, 2015, s.3).  

Türkiye’nin göç politikasının karakteristik özelliklerini, Balkanlardan Türkiye’ye yönelen göç 

dalgalarına karşı uyguladığı yaklaşımlarda görebiliriz. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile yapılan 

ikili anlaşmalarda, bu ülkelerden Türkiye’ye gelmek isteyen göçmenlerde dinsel ve kültürel yakınlık 

kriterleri arandığı görülmektedir (Demiryontar, 2016, s.55). Ayrıca 1934 tarihli Yerleşme ve Göç 

Yasası, konu ile ilgili Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ve dinsel/ kültürel homojenite vurgusunu 

yansıtmaktadır.    

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi çekince 

koymasının arka planında ise büyük ölçüde ulusal güvenlik kaygısının yattığı gözlenmektedir. 1951 

Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi çekince koyarak imzalayan Türkiye, sadece Avrupa Konseyine üye 

olan ülkelerinin vatandaşlarına mülteci hakkı tanımaktadır (Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu, 2013). Türkiye’nin 1951 tarihli Cenevre sözleşmesine coğrafi çekince koyması, Soğuk Savaş 

döneminin ideolojik çatışmasının belirlediği güvenlik kaygılarını yansıtmaktadır. Türkiye’nin 

Sözleşmeye coğrafi çekince ile taraf olması sonucu büyük ölçüde Orta ve Doğu Avrupa'daki komünist 

zulme maruz kalan kişiler Türkiye’nin sağladığı  imkanlardan yararlanabilmekteydi (İçduygu ve 

Keyman, 2000, s.384). Soğuk Savaş döneminin “Demir Perde” özelliği dikkate alındığında, bu 

ülkelerden Türkiye’ye sığınmacı statüsü ile başvuru sayısının az olacağı Türkiye’nin karar alıcıları 

tarafından da düşünülmüştür. Özetle, Türkiye coğrafi çekince koyarak en az sayıda mülteci kabul 

etmeyi öncelemiştir.  

Bununla birlikte, küreselleşmenin getirdiği dinamikler ve Soğuk Savaş sonrası uluslararası 

sistemin yapısı, Türkiye'nin göç ve mülteci politikasının çevre ülkelerden gelen sığınmacı akışlarını 
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yönetme konusunda etkisiz ve yetersiz kaldığını ortaya koymuştur. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden 

itibaren Türkiye, göç ve mülteci rejimini kadameli olarak - yeni uluslararası sistemin aktörlerinin de 

baskısı ile- değiştirmek zorunda kalmıştır. Bir başka ifadeyle, aşağıda belirtilen faktörler Türkiye'nin 

göç politikasındaki değişimleri büyük ölçüde etkilemiştir.  

 Türkiye'nin coğrafi konumu ve Türkiye’nin yakın periferisindeki ülkelerde yaşanan 

siyasal değişimler ve kimlik temelli savaşlar. 

 Küreselleşme etkisi ve küreselleşme ile birlikte sivil toplum örgütlerinin ve NGO’s ların 

özelikle göç ve insan hakları konularında etkin aktörler olarak ortaya çıkışları  

 Avrupa Birliğine üyelik beklentisi ve “Avrupalılaşma etkisi” (Arıkan, 2006).  

 Uluslararası sistemin küresel aktörlerinin baskısı (BM, USA, EU) 

Yukarıdaki faktörler çerçevesinde, Türkiye’ye yönelik göç sayısında beklenmedik ölçüde artış 

gözlenmiştir. Türkiye’ye yönelik göç artışındaki faktörleri Taşkın Deniz 4 ana unsura 

dayandırmaktadır (Deniz, 2014, s 184-185). 

 Türkiye’ye sınır komşusu olan ülkelerde yaşanan siyasi çatışmalar ve insan hakları 

ihlalleri sonucunda bu ülke halklarının daha iyi yerlere gitme isteği,  

 Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle gelişmiş batı ve kuzey ülkelerine geçiş 

yapmak isteyen transit göçmenlerin geçiş koridorunda yer alması,  

  Daha konforlu bir yaşam için asıl hedefi Avrupa'ya ulaşmak olan, fakat Avrupa’nın 

sıkı vize ve sınır güvenliği ve  sıkı göç politikaları gereği uyguladığı sıkı kontroller ile 

karşılaşan göçmenlerin, Türkiye gibi Avrupa'nın çevre ülkelerine yönelmeleri,  

  Son olarak, iş bulmak amacıyla  gelen göçmenler için Türkiye’nin görece daha iyi 

fırsatlar sunuyor olması (Deniz, 2014, s 184-185). 

Türkiye'nin periferisindeki ülkelerde meydana gelen siyasi gelişmeler, yoksulluk ve iç çatışmalar, 

Türkiye’yi önemli ölçüde bir göç merkezi haline getirmiştir. BM raporunun belirttiği gibi, Türkiye 3,4 

milyon Suriyeli ve çeşitli milletlerden sığınmacılarla birlikte dünyanın en fazla mülteci sayısına ev 

sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir (UNHCR, 2018). Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse, 

Türkiye, Orta Doğu, Asya ve Afrika'daki çeşitli ülkelerden gelen sığınmacılar için hem bir varış 

noktası, hem de transit ülke haline gelmiştir. Ayrıca Türkiye’de yaşanan ekonomik büyüme, ülkenin 

üçüncü ülke vatandaşlarına karsı liberal vize uygulaması gibi faktörler Türkiye’de yerleşmeye niyetli 

göçmen sayısının artmasına da neden olmuştur. Özetle, Türkiye  süreç içerisinde “göç veren ülke’ 

konumundan “göç alan ülke” konumuna dönüşmüştür (Demiryontar, 2016; İcduygu ve Kirişci, 2009).  

Soğuk Savaş sonrası süreçte Türkiye’nin transit ülke olmasının yanı sıra, göç kabul eden ülke 

konumuna gelmesi sonucu milyonlarca göçmene ev sahipliği yapması, mevcut hukuki düzenlemelerin 

ve kurumsal yapıların yetersizliğini ortaya koymuştur. Bir başka ifadeyle, Soğuk Savaş sonrası 

dinamikler, Türkiye’nin konvansiyonel göç politikalarında önemli değişimleri zorunlu kılmıştır. Bu 



1225 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

değişimi Türkiye’nin göç politikalarını yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de açıkça 

belirtmektedir.  

“Göç hareketleri açısından Türkiye'nin "geçiş ülkesi" konumu son yıllarda değişime uğramış 

ve ülkemiz aynı zamanda bir "hedef ülke" konumuna gelmiştir. Bu bağlamda, göç sorunlarının 

etkin yönetimi açısından, dünyadaki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel 

politikaları geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt 

yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeplerden 

dolayı, Türkiye göç konusunda daha etkin politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için 

yeni düzenlemeler getirmiştir (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2018). 

Türkiye’nin göçmenlere ve mültecilere yönelik politikalarında yaşanan değişimleri sadece 

artan göç olgusu ve özelikle Suriye sorununun getirdiği göç dalgası ile açıklamak eksik bir yaklaşım 

olacaktır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri de Türkiye’nin göç politikasının şekillenmesinde 

etkili olmuştur. 2013 tarihli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun gerekçesi incelendiğinde, 

Türkiye’nin Göç politikasında Avrupalılaşma etkisi açıkça belirtilmektedir. İlgili Kanun gerekçesi 

2003 tarihli Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’na referans 

vererek, Türkiye’nin yapması gereken hukukî düzenlemelere vurgu yapmaktadır. Ayrıca 2013 Tarihli 

Kanunun gerekçesi, 2011-2013 Orta Vadeli Kalkınma Planında hedefleri kapsamında yer alan, 

düzensiz göç hareketleri ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve sınır güvenliğinin yeniden 

yapılandırılması konularında Türkiye ile AB arasında uyumlaştırma sürecinin önemine dikkat 

çekmektedir (6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Genel Gerekçe, 2013).  

Yukarıdakilere ek olarak, Kanunun gerekçesinde belirtilen aşağıdaki ifadeler Türkiye’nin göç 

politikasında Avrupalılaşma etkisini açıkça ortaya koymaktadır.  

“Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği gerçekleşene kadar, uluslararası koruma sistemimizin ve 

uygulamalarımızın AB müktesebatı ve uygulamalarına paralellik sağlaması, ayrıca göç 

alanında kurumsal yapılanmanın tamamlanması gerekmektedir”(6458 Sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu Genel Gerekçe, 2013).  

Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye’nin göç ve mülteci konularındaki politikalarında önemli 

hukuki ve kurumsal değişimler yaşanmasına rağmen, bu değişimleri paradigmal değişimler olarak 

tanımlamak tartışmaya açık bir konudur. 2013 tarihli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

Türkiye’nin 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafî 

kısıtlamayı ortadan kaldırmamaktadır. İlgili kanunun 61. Maddesinde, mülteci statüsü sadece Avrupa 

ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle Avrupa ülkeleri vatandaşlarına tanınırken, 62 

maddesinde ise, Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle yapılan başvurular ise 

“Şartlı Mülteci” ve “İkincil Koruma” gibi düzenlemelerle tanımlanmıştır (Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu, 2013).  



1226 
I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18) 

Türkiye’nin 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu 

coğrafî kısıtlamanın arka planında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gibi kaygılar yer 

almaktadır. Türkiye’nin coğrafî, stratejik ve siyasî konumu değerlendirildiğinde, Türkiye’nin  bu 

bağlamdaki güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamak gerekmektedir.  

4. Suriye’den Gelen Göç Dalgası ve Türkiye’nin Göç ve Mülteci Politikalarına Etkileri 

Yukarıda ilgili kısımlarda belirtildiği gibi Türkiye, yoğun göç dalgalarına konu olan bir ülke 

olmuştur. Özellikle Soğuk Savaşın bitimine yakın süreçte ve sonrasında Türkiye’nin periferisinde 

yaşanan gelişmelerin ortaya çıkardığı göç dalgalarına örnek vermek gerekirse;  1989 yılında 

Bulgaristan’dan 345 bin kişi, 1991 yılında I. Körfez Savaşı sürecinde Irak’tan 467 bin kişi ve 2011 

yılından itibaren yaşanan Suriye iç savaşı sonucu 3 milyondan fazla kişi göç dalgası halinde 

Türkiye’ye yönelmiştir (İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2017). Kuşkusuz 

Türkiye’nin yakın çevresinde ve Suriye’de meydana gelen politik gelişmeler ve nedenleri bu 

çalışmanın amacı ve kapsamı içerisinde değildir. Ancak bu ülkelerden gelen göç dalgalarının 

yoğunluğu ve büyüklüğü Türkiye’nin göç ve mülteci politikalarının değişiminin arka planındaki 

önemli nedenlerden birisi olarak değerlendirilmektedir.  

  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yayınladığı son rapora göre Türkiye, 4 

milyona yakın (3.54 milyon Suriyeli) bir rakamla dünyanın en fazla mülteci popülasyonuna ev 

sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir. Yine aynı rapora göre bu nüfusun büyük çoğunluğu 

Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Şanlıurfa gibi Türkiye’nin güney illerinde barınmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de bulunan göçmenlerin 1 milyondan fazlası 15-25 yaş aralığında bulunan genç nüfusu teşkil 

etmektedir (UNHCR, 2018, s.1).  

 Yukarıdaki istatistiki bilgilere bakıldığında, Türkiye’nin eski göç ve mülteci rejiminin 

enstrümanları ve  hukuki mevzuatı ile var olan göç olgusunu yönetebilmesi pek mümkün olmamıştır. 

Bu nedenle 2013 sonrası yapılan yasal düzenlemeler ve kurumsal kapasitenin yeniden yapılandırılması 

zorunlu hale gelmiştir. Uzun yıllardır göç olgusu ile karşılaşan Türkiye’nin 2013 Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanununu yürürlüğe koyması ile Suriye’den gelen milyonlarca göç dalgası 

arasında neden sonuç ilişkisinin varlığı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda da yer alan düzenlemelere bakıldığında göç 

kavramı daha açık bir şekilde tanımlanarak düzenlenmiştir. 3. Maddede yer alan düzenlemeye göre 

göç kavramı; düzenli, düzensiz ve uluslararası koruma olarak ayrı ayrı tanımlanmıştır. Düzenli ve 

düzensiz göç tanımlarında ülkeye girişin yasal yollar veya yasa dışı yollarla yapılması ayrımına yer 

verirken, uluslararası koruma ile Türkiye’nin 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 

Cenevre Sözleşmesine referans verildiğini görmekteyiz. (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

2013, Mad.3 (ı)). Yine ilgili Kanunun III. Kısım I. Bölümünde Uluslararası Koruma çeşitleri ve 

Uluslararası Korumanın haricinde tutulma tanımlarına açıklık getirilerek, mülteci, şartlı mülteci, 
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ikincil koruma ve uluslararası korumanın dışında tutulma gibi düzenlemelere konu olacak kişiler 

ayrıntılı bir şekilde sayılmıştır. Özellikle şartlı mülteci kapsamına konu olacak kişilerde süre sınırı ile 

ilgili düzenlemede  ‘ilgili kişilerin üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar Türkiye’de kalmasına izin 

verileceği’ belirtilmiştir (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013, Mad.62). Kanundaki 

‘şartlı mülteci’ ve “geçici koruma” düzenlemeleri ile Türkiye bir taraftan Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafî kısıtlamanın halen daha yürürlükte olduğuna 

vurgu yaparken; diğer taraftan bu düzenlemelerle Suriye’den Türkiye’ye yönelen göç dalgasının insani 

boyutunun da dikkate alınarak geçici korumanın gerekliliğini de kabul etmiştir.  

Çok büyük bir bölümünü Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu Türkiye’deki göçmenlerin ülkeye 

ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri olmaktadır. Ekonomik açıdan bakıldığında dönemin Başbakan 

yardımcısı Recep Akdağ’ın 2017 yılında yaptığı basın bildirisinde “Suriyeliler için harcanan toplam 

maliyetin 30 milyar 285 milyon dolar olduğunu açıklamıştır (Akdağ, 2017). Türkiye’nin katkıları 

dışında uluslararası kurumların finansal desteği ise oldukça kısıtlı kalmaktadır. Erol Özdemir’in 

yaptığı çalışmaya göre,  

“Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için Avrupa Birliği’nden gelen yardımların toplam miktarı 

588 milyon avrodur. Bunun yanı sıra Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye gelen diğer dış 

yardımların toplam miktarı ise 455 milyon dolardır.” (Özdemir, 2017, s.126).  

Yukarıdaki rakamlar karşılaştırıldığında maliyet paylaşımında uluslararası toplumun 

katkılarının oldukça yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Türkiye-AB arasında imzalanan “Geri 

Kabul Anlaşması” incelendiğinde, Türkiyeye sağlanacak ekonomik destek karşılığında, Avrupa 

ülkelerinde yaşayan Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye iade edilmesi koşulu karşımıza çıkmaktadır.  Bu 

ise, AB ülkelerinin ekonomik özendirici enstrümanlar kullanarak, Suriyeli göçmenlerin insani 

boyutunu göz ardı ettikleri olgusunu ortaya koymaktadır.  

Göç olgusunun ekonomik boyutunun yanı sıra sosyal uyum, istihdam, eğitim ve siyasal 

etkileri gibi bir dizi konular Türkiye’de tartışma konusu haline gelmiştir. Özellikle ekonomik 

durgunluğun istihdam üzerine etkileri artmaya başlayınca, siyasal partiler eleştirel bir yaklaşımla 

konuyu gündeme daha sıklıkla getirmeye başlamışlardır.  Bu bağlamda Türkiye’nin iç siyasetinde 

Suriyeli göçmenlerin geri dönüşleri ile ilgili tartışmalar önem kazanmaya başlamıştır. Örneğin Ana 

Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada “Suriyelilerin artık evlerine 

dönmeleri gerektiğini belirtirken (Hürriyet, 14 Mayıs 2018), benzer şekilde MHP genel Başkanı 

Devlet Bahçeli de “Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki acilen planlanıp  hayata 

geçirilmelidir” açıklaması ile geri dönüş konusundaki  tutumunu kamuoyu ile paylaşmıştır (Dünya, 8 

Eylül, 2018).  
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 Özetle belirtmek gerekirse, göç, mülteci ve geri donüş konuları Türk siyasetinin günümüzde 

olduğu kadar yakın gelecekte de en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturacağı 

öngörülmektedir. 

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER 

Yukarıda Türkiye’nin göç ve mülteci politikalarında yaşanan değişimler hakkında yapılan 

analiz ve çözümlemeler iki önemli sonuç ortaya koymaktadır. Birincisi, Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluşundan itibaren uygulanan  göç ve mülteci  politikaları belli ölçülerde sınırlayıcı ve ulus devlet 

inşa sürecinin ortaya koyduğu dinamiklerin şekillendirdiği bir yapıya dayanmaktaydı. Ayrıca 

Türkiye’nin karar alıcıları tarafından göç olgusunun ortaya çıkaracağı güvenlik kaygıları da ülkenin 

göç politikasını şekillendirmiştir. Bir diğer sonuç ise, Türkiye’nin eski göç politikasının yasal ve 

kurumsal enstrümanları, uluslararası sistemin yeni dinamiklerini ve bölgesel alt sistemde yaşanan 

gelişmelerin getirdiği yeni meydan okumaları karşılamakta zorlanmıştır. Bu nedenle 2013 yılında 

yapılan göç ve uluslararası koruma ile ilgili  yasal düzenlemeler ve kurumsal reformlar  büyük ölçüde 

dışsal faktörlerin belirlediği zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkmıştır.  
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ÖZET 

Denetçi raporları finansal tablo kullanıcıları için oldukça önem arz etmektedir. Denetim 

raporlarının dönemler ve hatta şirketler itibariyle hep aynı ifadelerle düzenlenmesi, şeffaflık ve tam 

açıklanabilir kavramını karşılayamaz haline gelmiştir. Finansal kullanıcılar, denetim raporlarında 

şirket hakkında ihtiyaca uygun, detaylı ve açıklayıcı bilgilerin yer almasını talep etmişlerdir. Artan bu 

talep doğrultusunda denetim raporlarının formatında önemli değişiklikleri içeren çalışmalar 

yapılmıştır. 

 Denetim raporlarının düzenlenmesi kapsamındaki yenilikler ilk olarak 15 Ocak 2015'te 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından Uluslararası Denetim 

Standardı 701 yayınlanmıştır (UDS 701: Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda 

Bildirilmesi). UDS 701’in yayınlanması ile ülkemizde bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda 

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından 09.03.2017 tarihinde Bağımsız Denetim Standardı 701 

(BDS 701) yayınlanmıştır.  

 Çalışmamızda BDS 701 standardı kapsamında kilit denetim konuları hakkında bilgi 

verilecektir. İlgili standardın yayınlanmasıyla ülkemizde düzenlenen denetim raporlarının içeriğinde 

nasıl değişim gerçekleştiği ortaya konmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda denetim raporlarında 

ağırlıklı olarak hangi kilit denetim konularının incelendiği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelime: Denetim Raporu, Kilit Denetim Raporları 

 

INVESTIGATION OF KEY AUDIT ISSUES IN THE SCOPE OF INDEPENDENT 

AUDIT REPORTS OF COMMERCIAL BANKS 

ABSTRACT 

 Auditor's reports are quite crucial for users of financial statements. Preparing auditor's 

reports with the same expressions in terms of periods and even companies cannot meet transparency 

and complete accountable concepts. Financial users have demanded that necessary, detailed and 

explanatory information should be included in auditor's reports. In line with this increasing request, 

studies containing significant changes in the format of auditor's reports have been conducted. 

 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) has published International 

Standard on Auditing 701 on 15 January 2015 for the first time within the scope of innovations related 
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to drawing up reports (ISA 701: Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's 

Report). Along with publication of ISA 701 and in the result of studies conducted in our country, 

Public Oversight Authority (POA) published International Standard on Auditing 701 (ISA 701) on 9 

March 2017.  

 Information about key audit matters will be provided in the scope of ISA 701. How the content 

of auditor's reports change along with the publication of relevant standard will be revealed. Besides, 

what key audit matters are mostly examined in auditor's reports will be discussed. 

Key Words: Auditor's Report, Key Audit Reports 

1.GİRİŞ 

 BDS 701’in yürürlüğe girmesi ile, borsada işlem gören işletmelerin 01/01/2017 tarihinde ve 

sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketlerin 01/01/2018 

tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde, bağımsız denetim raporlarında kilit 

denetim konularına yönelik açıklamalarının da yer alması gerekmektedir.  

 Bu çalışmanın içeriğini BDS 701 standardı kapsamında kilit denetim konuları oluşturmaktadır. 

Çalışmada amaç; kilit denetim konuları hakkında bilgi vermek, ilgili standardın yayınlanmasıyla 

ülkemizde düzenlenen denetim raporlarının içeriğindeki değişimi ortaya koymak, denetim raporlarında 

kilit denetim konularına yer veren ticari bankaların ağırlıklı olarak hangi kilit denetim konularını ele 

aldığı vurgulamaktır. Çalışmada ilk olarak BDS 701 Standardı kapsamında kilit denetim konuları 

hakkında bilgi verilmektedir. Ardından araştırma kapsamındaki bankaların denetim raporlarında en 

çok ve en az hangi kilit denetim konularına yer verildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bağımsız 

denetim raporunda kilit denetim konularının gösterimi, araştırmaya konu olan bankalardan örneklerle 

açıklanmıştır. 

2.Kilit Denetim Konuları 

Denetçi raporunda kilit denetim konularının bildirilmesine ilişkin denetçinin sorumluluğunu  

düzenleyen BDS ile denetçi raporunda bildirilecek hususlara ilişkin denetçinin yaptığı değerlendirme 

ile bu bildirimin şeklinin ve içeriğinin ele alınması hedeflenmiştir. BDS 701, ülkemizde geçerli olan 

uygulamayı (Türkiye uygulamasını) göstermekte olup Kurum tarafından getirilen ilâve yükümlülükleri 

belirtmektedir (BDS 701, md.1).  

BDS 701; borsada işlem gören işletmelerin tam set genel amaçlı finansal tablolarının 

denetiminde ve denetçinin raporunda kilit denetim konularının bildirilmesine karar verdiği diğer 

denetimlerde ve ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan bağımsız denetimlerde BDS 

701 denetimine tabi tüm şirketlerin finansal tablolarının denetiminde uygulanmaktadır. Bunların 

yanında denetçinin, raporunda kilit denetim konularını bildirmesinin mevzuatla zorunlu kılınması 

durumunda da uygulanmaktadır. Mevzuata göre raporlanması zorunlu olmadığı sürece, BDS 705 
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denetçinin finansal tablolara görüş vermekten kaçınması durumunda kilit denetim konularının 

bildirilmesini yasaklamaktadır (BDS 701, md.5,5T). 

Kilit denetim konuları eski rapor formatında bulunmamaktadır. Üst yönetimden sorumlu 

olanlara bildirilen konular arasından seçilen kilit denetim konuları, denetçinin mesleki muhakemesine 

göre, cari döneme ait finansal tabloların denetiminde en çok önem arz eden konulardır (BDS 701, 

md.1). Denetçi, kilit denetim konusu olarak belirlediği hususları veya uygun hâllerde; işletmenin ve 

denetimin durum ve gerçeklerine bağlı olarak, raporunda bildirilecek kilit denetim konusu 

bulunmadığına ilişkin kararını, üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmektedir (BDS 701, md.17). 

Kilit denetim konularının bildirilmesinin amaçları,  

 Yürütülen denetime ilişkin daha fazla şeffaflık sağlayarak denetçi raporunun iletişim 

değerinin artırılması, 

 Denetçinin mesleki muhakemesine göre, cari döneme ait finansal tabloların 

denetiminde en çok önem arz eden konuların anlaşılmasında finansal tabloların 

hedef kullanıcılarına ilâve bilgiler sağlaması,  

 Hedef kullanıcıların işletmeyi ve denetlenen finansal tablolardaki önemli yönetim 

muhakemesi içeren alanları anlamalarına da yardımcı olması 

şeklinde özetlenebilir (BDS 701, md.2). 

Kilit denetim konularının denetçi raporunda bildirilmesi ile işletme, denetlenmiş finansal 

tablolar veya yürütülen denetimle ilgili belirli hususlar hakkında hedef kullanıcıların yönetim ve üst 

yönetimden sorumlu olanlarla daha ileri düzeyde bir ilişki kurmalarına da zemin hazırlayabilmektedir 

(BDS 701, md.3).  

Kilit denetim konularının denetçi raporunda bildirilmesi, bir bütün olarak finansal tablolara 

ilişkin denetçinin oluşturmuş olduğu görüş çerçevesindedir. 

Denetçi raporunda bildirilen kilit denetim konuları (BDS 701, md.4);  

 Finansal tablolarda geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca yönetim 

tarafından yapılması gereken açıklamaların veya gerçeğe uygun sunumun 

sağlanması için yapılması gereken diğer açıklamaların yerine geçmez.   

 BDS 705 uyarınca denetimin kendine özgü şartlarının gerektirmesi sebebiyle 

denetçinin olumlu görüş dışında bir görüş vermesinin yerine geçmez.  

 İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olması 

durumunda, BDS 570 ’e uygun olarak yapılan raporlamanın yerine geçmez.  

 Münferit konulara ilişkin ayrı bir görüş değildir.  
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 Denetçi, üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, denetimin yürütülmesi 

sırasında azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren konuları belirlemektedir.  BDS 701 kapsamında bu 

belirlemeyi yaparken, aşağıdaki maddelerde yer alan hususları göz önünde bulundurması 

gerekmektedir (BDS 701, md.9).  

 BDS 3155 uyarınca “önemli yanlışlık” riski daha yüksek olarak değerlendirilen veya 

ciddi riskli olduğu belirlenen alanlar, 

 Yüksek tahmin belirsizliğine sahip olduğu belirlenen muhasebe tahminleri dâhil 

yönetimin önemli yargılarını içeren finansal tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi 

yargıları, 

 Dönem içinde gerçekleşen önemli olay veya işlemlerin denetime olan etkileri.  

Denetçi, belirlenen konulardan hangilerinin cari döneme ait finansal tabloların denetiminde en 

çok önem arz ettiğini belirlemekte ve belirtilen konular kilit denetim konularını oluşturmaktadır (BDS 

701, md.10). Kilit denetim konularının belirlenmesine ilişkin süreç Şekil 1’de verilmektedir. 

Şekil 1: Kilit Denetim Konularının Belirlenmesine İlişkin Süreç 

 

Kaynak: IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board), Determining and 

Communicating Key Audit Matters (“KAM”) ve Doğan, 2018, 71. 

Şekil 1’de de gösterildiği üzere üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından 

denetçinin azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren konular saptanır. Denetçinin azami düzeyde 

dikkat ettiği konular genellikle, finansal tablolarda karmaşık muhasebe tahminleri olan konulardır. Bu 

konular arasından denetimde en çok önem arz eden konuların Kilit Denetim Konusu olarak 

belirlenmesi olasıdır. 

Denetimde En Çok Önem 

Arz Eden Konular 

Denetçinin Azami Düzeyde Dikkat Etmesini Gerektiren 

Konular 

Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara Bildirilen Konular 

Kilit Denetim 

Konuları 
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Önem, içinde bulunulan çerçevede bir konunun nispi ehemmiyet derecesi şeklinde 

tanımlanabilir. Bir konunun önemine, konunun değerlendirildiği çerçevede denetçi tarafından karar 

verilir. Önem; nispi büyüklük, nitelik ve denetim konusu üzerindeki etki ile hedef kullanıcıların veya 

muhatapların ilgileri gibi nicel ve nitel etkenler çerçevesinde değerlendirilebilir (BDS 701, md. A1). 

Kilit denetim konularının belirlenmesi, cari döneme ait finansal tabloların denetimine ilişkindir. BDS 

701 önceki döneme ait denetçi raporunda yer alan kilit denetim konularının güncellenmesini zorunlu 

kılmamaktadır (BDS 701, md. A11). 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen bir konunun nispi öneminin ve bu konunun kilit 

denetim konusu olup olmadığının belirlenmesinde göz önünde bulundurulabilecek diğer ölçütler de 

şunlardır (BDS 701, md. A29): 

 Hedef kullanıcıların bir bütün olarak finansal tabloları anlaması bakımından konunun 

ehemmiyeti ve özellikle finansal tablolar açısından önemliliği. 

 Konuya dayanak teşkil eden muhasebe politikasının niteliği veya sektördeki diğer 

işletmelerle karşılaştırıldığında; yönetimin uygun görüp seçtiği politikanın subjektifliği 

veya karmaşıklığı. 

 Varsa konuyla ilgili hata veya hile kaynaklı düzeltilmiş ve biriktirilen düzeltilmemiş 

yanlışlıkların nitelik veya nicelik bakımından önemliliği. 

 Konunun ele alınmasına yönelik denetim prosedürlerinin uygulanması veya bu 

prosedürlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için gerekli uzmanlık beceri veya 

bilgilerinin kapsamı ve konuyla ilgili olarak denetim ekibi dışındaki kişilerle yapılan 

istişarelerin niteliğini içerecek şekilde, konunun ele alınması için gereken denetim 

çalışmasının niteliği ve kapsamı. 

  Denetim prosedürlerinin uygulanmasında, sonuçlarının değerlendirilmesinde ve denetçi 

görüşüne dayanak teşkil eden ilgili ve güvenilir kanıtların elde edilmesinde karşılaşılan 

zorlukların niteliği ve ağırlığı 

 Konuyla ilgili tespit edilmiş kontrol eksikliğinin ciddiyeti.  

 Konunun birden fazla ayrı ve fakat ilişkili denetim değerlendirmesini içerip içermemesi.  

Örneğin, uzun vadeli sözleşmeler; hasılatın muhasebeleştirilmesi, davalar veya diğer 

şarta bağlı varlık ve yükümlülükler bakımından denetçinin azami düzeyde dikkatini çekebilir ve 

aynı zamanda diğer muhasebe tahminlerini etkileyebilir.  

Denetçinin azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren konulardan hangilerinin ve kaçının cari 

döneme ait finansal tabloların denetiminde en çok önem arz eden konular olduğunun belirlenmesi 

mesleki muhakeme konusudur. Standartlarda denetçi raporunda bildirilecek kilit denetim konularının 

sayısı belirlenmemiştir. Denetçi raporunda yer alacak kilit denetim konularının sayısı, işletmenin 

büyüklüğünden ve karmaşıklığından, faaliyetleri ile çevresinin niteliğinden ve denetimin durum ve 
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gerçeklerinden etkilenebilir. Bununla birlikte, borsada işlem gören işletmelerin denetiminde en az bir 

adet kilit denetim konusu belirlenmesi beklenmektedir (Doğan, 2018 :72). Genellikle, başlangıçta 

belirlenen kilit denetim konusu sayısı arttıkça denetçi, bu konulardan her birinin kilit denetim konusu 

tanımını karşılayıp karşılamadığını yeniden değerlendirmeye daha fazla ihtiyaç duyabilir. Kilit 

denetim konularının çok fazla olması, bunların denetimde en çok önem arz eden konular olduğu 

düşüncesine aykırılık teşkil edebilir (BDS 701, Md. A30). Dolayısıyla belirlenecek kilit denetim 

konusu sayısı makul sayıda olmalıdır (Gökgöz, 2018 :130-131). Kilit Denetim Konuları örneğin; 

hasılat, ticari alacaklar, stoklar, maddi duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, finansal borçlar, 

finansal araçlar, borçlanma maliyetleri, maddi olmayan duran varlıklar, ertelenmiş vergi, faktoring 

alacakları, faaliyet ve finansal kiralama, şerefiye, denetçi değişimi, özkaynak yönetimi, türev araçlar, 

şirket birleşmeleri, hizmet sözleşmeleri gibi konular olarak belirlenebilir (Gökgöz,2018:136). 

3.Bağımsız Denetim Raporunda Kilit Denetim Konularının Gösterimi 

 Kilit denetim konuları, denetim raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. Mevzuatın 

konunun kamuya açıklanmasına izin vermemesi veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı 

olumsuz sonuçların beklendiği oldukça istisnai durumlar geçerli olmadığı sürece denetçi, her bir kilit 

denetim konusunu, denetçi raporunun “Kilit Denetim Konuları” başlıklı bölümünde uygun bir alt 

başlık altında açıklamaktadır.  Denetim raporunda kilit denetim konuları bölümü aşağıdaki gibidir. 

DENETÇİ RAPORU BÖLÜMLERİ 

Başlık 

Muhatap 

Görüş 

Görüşün Dayanağı 

Kilit Denetim Konuları 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

 Denetçi raporda kilit denetim konuları bölümünün giriş cümlesinde kilit denetim konularının, 

denetçinin mesleki muhakemesine göre cari döneme ait finansal tabloların denetiminde en çok önem 

arz eden konular olduğunu ve bu konuların, bir bütün olarak finansal tabloların denetimi çerçevesinde 

ve bu tablolara ilişkin görüş oluşturulmasında ele alındığını ve denetçinin bu konular hakkında ayrı bir 

görüş sunmadığını belirtmektedir (BDS 701, md. 11).  
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 Araştırmada yer alan bankalardan Halk Bankasından örnek verdiğimizde; denetim raporunun 

4. bölümü kilit denetim konuları başlığı altında değerlendirilmiş ve bu bölümde “Kilit denetim 

konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en 

çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız 

denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu 

konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz” ifadesi kullanılmıştır.  

 Kilit denetim konusunun, bir bütün olarak finansal tabloların denetimi çerçevesindeki 

öneminin yanında denetçi görüşü dâhil olmak üzere denetçi raporunun diğer unsurlarıyla ilişkisinin 

hedef kullanıcılar tarafından anlaşılması amacıyla, ilgili kilit denetim konusuna ilişkin açıklamada 

kullanılacak ifadelerin özenle seçilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu ifadelerde; 

 Denetçinin finansal tablolar hakkında görüş oluşturulurken, konuyu uygun bir şekilde 

çözüme kavuşturmadığının ima edilmemesi gerekmektedir.  

 Denetçinin genelleyici veya standartlaştırılmış bir anlatımdan kaçınması, konuyu 

işletmenin içinde bulunduğu şartlarla doğrudan ilişkilendirmesi gerekmektedir.  

 Varsa finansal tablolarda yer alan ilgili açıklama/açıklamalarda konunun nasıl ele 

alındığının dikkate alınması gerekmektedir. 

 Finansal tabloların ilgili unsurlarına yönelik ayrı bir görüşü içermemesi veya bu 

unsurlara ilişkin ayrı bir görüş bildirildiğinin ima edilmemesi gerekmektedir (BDS 701, 

md. A47). 

4.Araştırma Kapsamı ve Bulguları 

Ülkemizde faaliyet gösteren ticari bankaların 2017 yılı itibariyle faaliyet raporları içerisindeki 

denetim raporları incelenmiştir. Denetim raporlarında kilit denetim konularına yer veren ticari 

bankalar yukarıda Tablo 1‘de belirtildiği gibidir. 
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Tablo 1: BİST’te İşlem Gören Ticari Bankalar ve Kilit Denetim Konuları 

BANKALAR KİLİT DENETİM KONULARI 

AKBANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Emekli Sandığı Yükümlülüklerinin Değerlemesi 

ALTERNATİFBANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

BURGAN BANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Türev Ve Finansal Araçlar 

DENİZBANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Türev Ve Finansal Araçlar 

FİBABANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Türev Ve Finansal Araçlar 

 QNB FİNANSBANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Türev Ve Finansal Araçlar 

  Riskten Korunma Muhasebesi 

ODEA BANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Türev Ve Finansal Araçlar 

ŞEKERBANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Emeklilik Haklarından Doğan Yükümlülükler 

T.C. ZİRAAT BANKASI Kredilere İlişkin Değer Düşüklüğü 

  Emeklilik Planları 

GARANTİ BANKASI Kredilere İlişkin Değer Düşüklüğü 

  Emeklilik Planları 

TÜRKİYE HALK BANKASI Krediler Ve Alacaklar Sınıflama Ve Değer Düşüklüğü 

  Emeklilik Haklarından Doğan Yükümlülükler 

  Bilgi Teknolojileri Denetimi 

TÜRKİYE İŞ BANKASI Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Emeklilik Haklarından Doğan Yükümlülükler 

  Türev Ve Finansal Araçlar 

VAKIFBANK Krediler Ve Alacaklar Değer Düşüklüğü 

  Emekli Sandığı Yükümlülüklerinin Değerlemesi 

 Tablo 1’deki ticari bankaların kilit denetim konuları aşağıda başlıklar halinde 

gruplandırılmaktadır: 

 Kredi ve Alacaklar Değer Düşüklüğü,  

 Emeklilik Haklarından Doğan Yükümlülükler, 

 Türev ve Finansal Araçlar, 
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 Riskten Korunma Muhasebesi, 

 Bilgi   Teknolojileri Denetimi. 

 Araştırmadaki 13 bankanın denetçilerinin, denetim raporlarında; 13’ünün kredi ve alacaklar 

değer düşüklüğü konusunu; 7’sinin emeklilik haklarından doğan yükümlülükleri; 4’ünün türev ve 

finansal araçları,1’inin riskten korunma muhasebesi ve diğer 1’inin de bilgi teknolojileri denetimi 

konularını; kilit denetim konusu yaptığı tespit edilmiştir.  

 Kredi ve Alacaklar Değer Düşüklüğü, Emeklilik Haklarından Doğan Yükümlülükler konuları 

ticari bankaların denetim raporlarının tümünde kilit denetim konusu olarak açıklanmaktadır. Riskten 

korunma muhasebesi ve bilgi teknolojileri yönetimi konularının nadir olarak ele alındığı 

görülmektedir.  

 Araştırmada, Türkiye Halk Bankası’nın denetim raporunda Bilgi Teknolojileri Denetimi ile 

QNB Finansbank’ın denetim raporunda Riskten Korunma Muhasebesi kilit denetim konuları 

açıklanma şekli Tablo 2’de gösterilmiştir; 

Tablo 2: Türkiye Halk Bankası’nın Denetim Raporunda Bilgi Teknolojileri Denetimi 

ile QNB Finansbank’ın Denetim Raporunda Riskten Korunma Muhasebesi Kilit Denetim 

Konularının Açıklanması 

 

 

 

 

 

 

  

Kilit Denetim Konusu 

Riskten Korunma Muhasebesi 

Banka faiz oranı ve yabancı para kuru risklerini yönetmek amacıyla riskten korunma 

işlemlerine girmekte ve riskten korunma muhasebesi uygulamaktadır. Banka, krediler ve 

alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar, mevduat, ihraç edilen menkul kıymetler, 

alınan krediler ve finansal olmayan varlıkların finansal risklerinden korunmak için türev 

finansal araç ve diğer korunma ilişkilerinden yararlanmaktadır. Finansal riskten 

korunma ilişkisinin TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 

standardında yer alan niteliklere uygun olmaması, etkin olmaması, finansal araçların 

gerçeğe uygun değerinin doğru hesaplanmaması ve korunma işleminin 

belgelendirilmemesi gibi potansiyel riskleri bulunması nedeniyle finansal riskten 

korunma muhasebesi tarafımızca bir kilit denetim konusu olarak değerlendirilmektedir 

Bilgi teknolojileri denetimi 

Banka, operasyonlarının sürekliliği ve finansal operasyonları için Bilgi teknolojileri 

altyapısına bağımlıdır ve Banka ile iştiraklerde teknoloji destekli hizmetlere olan talep 

hızla artmaktadır. Elektronik veri işlemesinin güvenilirliği ve sürekliliği üzerindeki 

kontroller, bilgi sistemleri iç kontroller denetiminin kapsamındadır. Banka’nın bilgi 

sistemlerine bağımlı olması ile erişim haklarına, sistemlerin sürekliliğinin, elektronik 

verilerin mahremiyetinin ve bütünlüğünün sağlanmasına ilişkin kontroller kritik önem 

taşımakta ve risk bazlı denetim planında bu önceliklere göre kapsam oluşturulmakta ve 

ilgili kapsama göre denetim uygulanmaktadır. 
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SONUÇ 

 BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi standardı ile 

kilit denetim konuları denetçinin mesleki yargısına göre tespit edilerek, denetim raporlarına 

gereksinim duyan muhasebe bilgi kullanıcılarına şeffaf, karşılaştırılabilir ve daha kaliteli bilgi 

sunulması amaçlanmıştır.  

 Araştırmada, ülkemizde faaliyet gösteren ticari bankaların 2017 yılı itibariyle faaliyet raporları 

içerisindeki denetim raporları incelenmiştir. BİST’te işlem gören 14 ticari bankanın denetim 

raporlarından genel olarak beş ana başlık altında kilit denetim konusu tespit edilmiştir. Kilit denetim 

konularının ağırlıklı olarak Kredi ve Alacaklar Değer Düşüklüğü, Emeklilik Haklarından Doğan 

Yükümlülükler konuları ile ilgili olduğu görülmüştür. Riskten korunma muhasebesi ve bilgi 

teknolojileri yönetimi konularının da sadece birer bankada ele alındığı görülmektedir. Bu tespitleri 

değerlendirdiğimizde sonuç olarak; 

 Standartta kilit denetim konularının tespit edilmesi, sayısı ve bildirim sıralaması konularında 

herhangi bir kural getirilmemiş olup, denetçinin mesleki muhakemesine bırakılmıştır. Bununla 

beraber bankalarda faiz oranı, yabancı para kuru gibi risklerin sürekli arttığı ve elektronik veri 

işlem güvenilirliği üzerindeki kontrollerin arttırılması gerektiği bir dönemde bu konular önem 

derecesi yüksek konulardır. Bankaların denetim raporlarının tümünde, riskten korunma 

muhasebesi ve bilgi teknolojileri yönetimi konularının, önemlilik seviyesini aşsın veya 

aşmasın denetçi muhakemesinde denetimde en önemli konu olarak nitelendiriliyor durumda 

olması söz konusu olabilecektir. 

 Araştırmada tespit edilen ve banka denetimlerinde söz konusu olabilecek diğer kilit denetim 

konularında; denetim firması içerisindeki denetim ekibinin sürekli eğitilmesi ve bu 

konulardaki düzenlemelerin sürekli takibinin sağlanması gerekmektedir.   

 Araştırmaya ticaret bankaları dışında farklı bankalar ve sektörler dahil edildiğinde kilit 

denetim konularının artacağını düşünmekteyiz.  
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