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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE KAR VE ZARARIN DAĞITIMI 

 

Öğretim Görevlisi Hande Özolgun* 

Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Bölümü 

hozolgun@nku.edu.tr 

 

ÖZET: Kooperatiflerin odağında bireyin kendisi bulunmaktadır. Artık son zamanlarda 

sadece sermaye odaklı olan anlayışın yanlış olduğu düşünülmüş, böylece kooperatifler gibi 

insan odaklı girişimlere ilgi artmıştır. Tarım kredi kooperatifleri de bu anlayıştan hareketle, 

ortaklarına uygun koşullarda kredi sağlamak temel amaç olmuştur. Bankalar büyük çiftçilere 

kredi vermekte, küçük çiftçi işletmelerine zorluk çıkartmaktadırlar. Bu çiftçilerin teminat 

olarak gösterebileceği varlığı yok denecek kadar azdır. Bu durumda da çiftçilerin 

başvuracakları tek kuruluş tarım kredi kooperatifleridir. Tarım kredi kooperatiflerinin 

öneminin artması, bu kooperatiflerin yaptığı işlemlerini ve bunların muhasebe kayıtlarını 

daha detaylı incelemeyi gerektirmektedir. Ayrıca bu kayıtlar ortaklara çeşitli konularda karar 

alabilmelerinde yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmada ilk bölümde tarım kredi kooperatifleri ile ilgili temel bilgiler verilmiştir. İkinci 

bölümde ise çeşitli bilimsel yayınlardan faydalanılarak kooperatiflerde muhasebenin gereği 

ve kooperatiflerde tutulan defterler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise tarım kredi 

kooperatiflerinde kar ve zararın dağıtımı konusunun üzerinde durulmuş ve çeşitli örneklerle 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Kooperatif, kredi, kar, zarar, muhasebe 

Jel kodları: M41, M49 

 

PROFIT AND LOSS DISTRIBUTION IN AGRICULTURE CREDIT 

COOPERATIVES 

 

ABSTRACT: The co-operatives are the focus of the individual. It is now thought that only 

the capital-centered understanding was wrong in the last few years, so that interest in human-

oriented initiatives like cooperatives has increased. Agricultural credit cooperatives have 

been the main aim of providing credits under the conditions appropriate to their partners. 

Banks give loans to large farmers, making it difficult for small farmers to operate. The 

existence of these farmers as collateral is not enough to be tested. In this case, the only 

institution that farmers will apply is agricultural credit cooperatives. The increase in the 

importance of agricultural credit cooperatives requires a more detailed examination of the 

transactions made by these cooperatives and their accounting records. In addition, these 

records will help partners to make decisions on a variety of topics. 

In the first part of this study, basic information about agricultural credit cooperatives was 

given. The second part explains the necessity of accounting and Books kept  in cooperatives 

by making use of various scientific publications. In the third chapter, the issue of profit and 

                                                 

* Bu makale Öğretim Görevlisi Hande ÖZOLGUN’un yüksek lisans tezinden faydanılarak 

hazırlanmıştır 
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loss distribution in agricultural credit cooperatives is emphasized and explained with various 

examples. 

Keywords: Cooperative, credit, profit, loss, accounting 

Jel codes: M41, M49 

GİRİŞ  

Geçmişten bu güne kadar insanların dayanışma içinde olma istekleri toplumsal sınıfları, bu 

sınıflar iş bölümü olanaklarını, gelişen bu olanaklar da ekonomik grupları ortaya çıkarmıştır. 

Bu gruplar da çeşitli mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu toplumsal sınıfların ve 

meslek gruplarının arasında oluşan işbirliği ise kooperatiflerin doğmasının başlangıcıdır. 

İnsanlarda bilinçli kooperatif düşüncesi 19. yüzyılın başlarında kendini göstermeye 

başlamıştır. Gelir dağılımında meydana gelen dengesizlikler, küçük birimleri ekonomik 

işbirliği yapmaya zorlayarak, onları birlikte hareket düşüncesi etrafında örgütlenmelerini 

sağlayarak kooperatiflerin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır(Güngör,2006: 10). 

Ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerin iktisadi yapılarına bakıldığında kooperatifçilik 

hareketine verilen önemin değerli bir taşıyıcı rol üstlendiği görülmektedir. Fakat ülkemize 

bakıldığında, tarım kooperatiflerinin sorunları oldukça fazladır. Üreticilerde örgütlenme 

bilincinin tam olarak oluşmaması, yöneticilerin ve ortakların kooperatifçilik ilkelleri 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları gibi sorunlar kooperatifçilik hareketinin gelişimini 

önlemektedir(İnan, 2008: 279). 

Kooperatiflerin dayandığı temel değerler; ‘kendine yardım, kişisel sorumluluk duygusu, 

demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma’dır (http://www.ica.coop/coop/principles.html# 

definition) Bu değerlerden de belli olduğu üzere, kooperatifler, hayatın birçok alanında 

sürdürdükleri olumlu faaliyetleri ile ortaklarına birçok fayda sağlamaktadır. Kooperatifçilik 

fikirlerinin yaygınlaştırılması ve kooperatiflerde muhasebenin daha da önem kazanması için 

yol gösterici çalışmaların arttırılması yararlı olacaktır(Karanlık, 2009: 4). 

Tarım kredi kooperatiflerindeki muhasebe konusunda yeni bilgi ve kaynaklara ihtiyaç 

duyulmasının yanında, bu konuda bilgi sahibi olan yetişmiş muhasebeci sayısının artması 

beklenmekte ve bu sayede tarım kredi kooperatiflerinde muhasebenin gelişimine katkıda 

bulunacaktır. 

1. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 

Dünya genelinde tarımsal üretimde küçük aile işletmelerinin çoğunlukta olduğu bir gerçektir. 

Küçük işletmeler finansman sorunlarını gidermede her zaman güçlük yaşamışlardır. Kamu 

destek ve yardımlarının olmadığı durumlarda, kredi bulma güçlükleri yanında, bulunan 

kredinin faiz, vade gibi koşulları da ağır olmuştur. Üreticiler bir araya gelerek toplu güvence 

yaratmaları, kredi kaynakları karşısında toplu pazarlık gücü kazanarak koşulları kendi 

çıkarları doğrultusunda iyileştirme gayretleri kredi kooperatifleri ortaya çıkmıştır (Rehber, 

2011: 395). 

Günümüzde çiftçilerin bankalardan kredi almaları oldukça zordur. Küçük çiftçiler ise kredi 

alma konusunda bankalara güvenmemektedirler. Bunun yanında,  kredi alabilmek için de 

gösterebileceği bir teminatı da bulunmamaktadır. Bu nedenle daha çok şahıslardan borç 

almaya yönelmektedirler. Bu durumda da birçok problem ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 

çiftçilerin üretimlerini gerçekleştirmeleri için bankalardan kredi ihtiyaçlarını karşılamaları 

gerekmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını en iyi şekilde 

http://www.ica.coop/coop/principles.html# definition
http://www.ica.coop/coop/principles.html# definition
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karşılayabilecek olan tek örgüt olduğu ortadadır. Küçük çiftçilere en uygun şartlardaki 

krediyi Tarım kredi kooperatifleri sağlamaktadır, bu sebeple Türkiye için önemleri çok 

büyüktür.Ülkemizde bulunan küçük çiftçilerin sorunları sadece onların değil, aynı zamanda 

milyonlarca üreticinin de sorunu haline gelmiştir(http://www.aib.org.tr/proje/kooperatif.pdf).  

Tarım kredi kooperatifleri genellikle küçük çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 

kurulurlar. Bu kooperatiflerin toplumsal ve ekonomik etkilerini aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür (Çıkın ve Karacan,1994: 469): 

Üretimi teşvik ettiğinden kredilerin geri dönüşü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Ortaklarla olan ilişkilerini canlı tutmak için dinamik bir yapıya sahiptir. 

Kredi, özellikle tarımsal yayım ve teknik girdi ile beraber gittiğinden etkinliği artmaktadır. 

Kredi belirli kuralarla göre verildiğinden kredi verenle kredi alan arasında önemli 

anlaşmazlıklar doğmamaktadır. 

Kredi genellikle denetlenmektedir. 

Devlet tarım kesimini desteklemek istediğinde bu kooperatiflerden yararlanabilmektedir. 

Birçok ülkede kredi kooperatifleri mevduat topladığından, sektör içinde oluşan tasarruflar 

yine aynı sektörde finansman kaynağı olabilmektedir. 

2. TARIM KREDİ KOOPERARİFLERİNDE MUHASEBE: 

2.1.  Kooperatiflerde Muhasebenin Gereği 

Kooperatifler, ekonomik ve sosyal nitelikli kuruluşlardır. Diğer kuruluşlar gibi alım, satım, 

borç, alacak vb. faaliyetler yapılmakta ve muhasebe defterlerine usulüne uygun şekilde 

kaydedilmektedir. Dönem sonlarında bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolar 

düzenlenmekte, kar ya da zarar gibi sonuçlara ulaşılmaktadır(Karanlık, 2009: 220).                     

Kooperatifler, tüm faaliyetleri sırasında mali yasaların hükümlerine uymak durumundadırlar. 

Bu açıdan kooperatiflerde iyi işleyen bir muhasebe sistemine ihtiyaç vardır. Muhasebe 

kayıtları ve mali tablolar, sadece ortaklar açısından bir gereklilik değil, devlet, alacaklılar ve 

mali nitelikli tüm yükümlülükler açısından da gereklidir. 

2.1.1. Kooperatiflerde Kayıt Düzeni ve Hesap Planı 

Kooperatifler ve üst kuruluşları, birinci sınıf tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterleri 

tutmak zorundadırlar. Yıllık işlem hacminin az ya da çok olması bu durumu değiştirmez 

(Karanlık, 2009: 220).                                                                                                                         

Hesap planının, kooperatif faaliyetlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Kooperatif 

muhasebesinin bir disiplin ve düzen içinde yürütülebilmesi için, faaliyetler başlamadan önce 

işlemlerin kaydedileceği hesapların belirlenmesi ve bir hesap planının yapılması gerekir. Bu 

düzenleme yapılırken kooperatifin; türü, özelliği, büyüklüğü, ekonomik ve teknolojik yapısı 

ve iş hacmi göz önünde tutulmalıdır. İşlemlerin genişliğine göre gerekli yardımcı hesaplar da 

belirlenmelidir. 

Kooperatiflerde de “Tekdüzen Hesap Planı”nın uygulanması gerekmektedir. Böylece 

Kooperatifler arasındaki işlem birliği sağlanmış olacaktır. Bu uygulama aynı zamanda bir 

zorunluluktur.  

http://www.aib.org.tr/proje/kooperatif.pdf
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2.1.2. Kooperatiflerde Tutulacak Defterler 

Kooperatifler, iş hacimlerine bakılmaksızın birinci sınıf tacir konumunda sayıldıklarından 

birinci sınıf tacirlerce tutulan defterleri tutmaktadırlar. 

Kooperatiflerde tutulacak defterleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür(Kooperatifler 

Kanunu Madde 76). 

* Yasal Defterler 

- Yevmiye Defteri (Günlük Defter) 

- Büyük Defter (Defteri Kebir) 

- Envanter ve Bilanço Defteri 

- Ortaklar Defteri 

- Karar Defteri 

- Genel Kurul Defteri 

- Yönetim Kurulu Defteri 

* Diğer Yasal Defterler 

- İmalat defteri(Kooperatif sanayi işletmesi kurmuş ise) (Vergi Usul Kanunu Madde 197), 

- Çiftçi işletme defteri(Kooperatif zirai işletme kurmuş ise) (Vergi Usul Kanunu Madde 213). 

* Yardımcı Defterler 

- Stok giriş çıkış defteri 

- Sabit kıymetler ve amortisman defteri 

- Kıymetli evrak defteri 

- Teftiş defteri 

- Gelen-giden evrak kayıt defteri 

Yasal defterler ile kooperatifin özelliğine göre tutulması zorunlu diğer yasal defterler, 

kullanılmaya başlanmadan önce süresi içinde notere onaylatılmaları gerekir. 

3. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE KAR VE ZARARIN DAĞITIMI 

3.1. Tarım Kredi Kooperatiflerinde Olumlu Gelir-Gider Farkının Dağıtımı 

Kooperatiflerde kar amacı güdülmediği için dönem sonlarında meydana gelen kazanca ‘‘kar’’  

yerine ‘‘Olumlu Gelir-Gider Farkı’’denilmektedir. Ancak tekdüzen hesap planında bu 

isimlerde hesaplar bulunmadığından mevcut kar hesaplarının kullanılması uygun olacaktır.                                                                 

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda kooperatiflerde dönem sonunda ortaya çıkan 

gelir fazlasının dağıtımına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ayrıca kooperatifin ana 

sözleşmelerinde de kar dağıtımına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Karın ya da zararın 

dağıtımında bütün bu hükümlerin göz önünde tutulması gerekmektedir. Vergi muafiyet 
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şartlarından herhangi biri ana sözleşmede yer almıyorsa ya da muafiyet şartlarından herhangi 

birine uyulmaması durumunda kooperatif kurumlar vergisi mükellefi olacaktır(Akmaz, 2005: 

1).  Dönem sonunda ortaya çıkan gelir-gider fazlasından (kardan) yapılacak kesintileri genel 

olarak iki kısma ayırmak mümkündür:  

Kardan yapılacak zorunlu kesintiler 

Yedek Akçe ( en az % 10 ) 

Üst Birlik Fonu ( üye olunmuş ise-üst birliğin belirlediği oranda) 

 Muafiyetini kaybetmiş kooperatiflerde bunlara ek olarak; 

Kurumlar Vergisi 

Gelir Vergisi 

Kardan yapılacak isteğe bağlı kesintiler 

Risturn 

Ortak ve Personele Yardım Fonu 

Yatırım ve Geliştirme Fonu 

3.1.1. Kurumlar Vergisi Muafiyetini Taşıyan Kooperatiflerde Karın Dağıtımı 

Bir kooperatif; Kurumlar Vergisi Kanunu’nda muaflıkları düzenleyen 4/k maddede belirtilen 

muafiyet şartlarına uygun olarak çalışmalarını yapmış ve şartların hiçbirini ihlal etmemiş ise, 

kurumlar vergisinden muaf sayılmaktadır. Ancak KDV ve sigorta ile ilgili mükellefiyetler ve 

beyanname verme yükümlülükleri varsa bunlar ortadan kalkmamaktadır. 

Kurumlar Vergisinde muafiyeti düzenleyen madde şöyledir; 

‘’Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere ana sözleşmesinde sermaye 

üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay 

verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine  

ilişkin hükümler bulunup bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek 

olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz 

konusu inşaat işlemlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi 

temsilcilerine veya Kanunun 13.maddesine göre bunlarla ilişkili oldukları kabul edilen 

kişilere veya yukarıda sayılarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve 

yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı 

kooperatifleri’’ kurumlar vergisi ödemeyecektir. 

Dönem sonu Karından Sadece Zorunlu Kesintiler Ayrılıyorsa 

 Kooperatifin ana sözleşmesinde isteğe bağlı herhangi bir kesinti yer almamış ise, dönem 

sonu olumlu gelir-gider farkından sadece zorunlu kesintiler ayrılacaktır. Zorunlu kesintilerin 

isimleri, bunların miktar ya da oranları kanunlarda belirlenmiştir. Bunun yanında, yedek 

akçelerin hem zorunlu, hem de isteğe bağlı kısımları bulunmaktadır. Kooperatifler Kanunu, 

dönem karından en az %10 oranında yedek akçe ayrılmasını öngörmüştür. Bu oran yasal bir 

gerekliliği ifade etmekte ve zorunlu kesinti oranını göstermektedir.  
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Örnek: Bir tarım kredi kooperatifinin yılsonundaki gelir fazlası 25.000 TL’dir. Bu gelir 

fazlasının tümü kendi ortaklarıyla yapılan işlemlerden kaynaklanmıştır. Kooperatifin ana 

sözleşmede risturn dağıtımı ve diğer fonlar için bir hüküm bulunmamaktadır. 

Kooperatif sadece kendi ortaklarıyla işlem yapmıştır ve diğer kurumlar vergisi ve gelir 

vergisi muafiyet şartlarına da uymuştur. 

Kooperatifin ana sözleşmesinde bulunmadığından, ortaklar için risturn gibi isteğe bağlı 

kesintiler olmayacaktır. 

Kesintilerin hesaplanması; 

 

Yedek akçe: 25.000 * 0.10 = 2.500 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI 2.500  

             540 YASAL YEDEKLER HESABI  2.500 

Yedek akçenin ayrılması   

 

Dönem sonu Karından Zorunlu Kesintilerle Birlikte İsteğe Bağlı Kesintiler de Ayrılıyorsa 

Zorunlu kesintiler dışında, kooperatif ana sözleşmesinde isteğe bağlı kesintilerin de yapılması 

söz konusu olabilir. Bu kesintiler için izleyen yılda toplanacak kooperatif genel kurulunun bir 

kararı vermesi gerekmektedir. 

Bir tarım kredi kooperatifinin yıllık iş hacmi 320.000 TL, yılsonundaki karı ise 10.000 

TL’dir. Bu karın tamamı, kendi ortaklarıyla yapılan işlemlerden kaynaklanmıştır. Kooperatif 

ana sözleşmesinde risturn ve diğer fonlara kesinti yapılması hususunda hüküm 

bulunmaktadır. 

Kooperatif ana sözleşmesinde yer alan kesintiler şunlardır; 

Zorunlu kesintiler 

%26 yedek akçe 

%9 üst birlik fonu 

İsteğe bağlı kesintiler 

%45 ortaklara risturn 

%10 yatırım ve gelişme fonu 

%10 ortak ve personele yardım fonu 

Kooperatif, sadece kendi ortaklarıyla işlem yapmış ve öteki muafiyet şartlarına uymuştur. Bu 

sebeple kurumlar vergisinden muaftır.  
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Kesintilerin hesaplanması:  

Yedek akçe    : 10.000 * 0,26 =   2.600 

Üst Birlik Fonu   : 10.000 * 0,09 =      900 

Ortaklara Risturn   : 10.000 * 0,45 =   4.500 

Yatırım Ve Geliştirme Fonu  : 10.000 * 0,10 =   1.000 

Ortaklar ve Per.Yardım Fonu : 10.000 * 0,10 =   1.000   

 

                                                       TOPLAM =  10.000 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI 10.000  

               369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI    900 

                           369.20 Üst  Birlik fonu      900   

                331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI  4.500 

                         331.20 Risturn    4.500   

                540  YASAL YEDEKLER HESABI   4.600 

                          540.10. Yedekler    2.600 

                         540.20. Yatırım ve Geliştirme Fonu   1.000   

                          540.30  Ortaklar ve Personele Yardım Fonu  1.000   

Kesintilerin tahakkuk edilmesi   

 

Gelecek yılda ise yapılacak olan kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

369  ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 900  

              100 KASA HESABI  900 

Fonların ödenmesi   

 

3.1.2. Kurumlar Vergisi Muafiyetini Kaybetmiş kooperatiflerde Karın Dağıtımı 

Kooperatiflerde dönem içinde muafiyet kaybettirecek işler yapılmış ise, kurumlar vergisi 

muafiyeti kaybedilmekte ve sadece kurumlar vergisi değil, beraberinde gelir vergisi ödeme 

mükellefiyeti de doğmaktadır. Kooperatiflerde istisna edilen kazanç risturn’dur. Risturn 

istisnası dışındaki tüm unsurlar vergi matrahına dahil edilmektedir.  

Dönem sonunda kar ortaya çıkmış ise bunun ortaklardan alınan fazlalıklar olarak 

değerlendirilip, ortaklara alışverişler oranında risturn şeklinde dağıtılması gerekmektedir. 
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Ortaklara dağıtılacak risturn payının bulunabilmesi için önce risturn oranının hesaplanması 

gerekir.  

Örnek: Ortak Yıldız Kara, yıl içinde kooperatiften 1.000 TL’lik alışveriş yapmıştır. Bu 

ortağın risturn payı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Ortaklara dağıtılacak risturn toplamı 2.500 

TL ve ortaklarla yapılan işlemlerin tutarı 15.000 TL’dir. 

Risturn Oranı           = Dağıtılacak kar/ Ortaklarla yapılan işlemler toplamı 

                      = 2.500 / 20.000 = 0,125 ( % 12,5 ) 

Ortağın risturn payı = Ortağın yıllık işlem tutarı * risturn oranı 

           = 1.000 * 0,125 = 125 TL 

Ortağa risturn ödemesi yapıldığında yapılacak olan kayıt aşağıdaki gibi olur: 

331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 125  

      331.20. Risturn   125 

         331.20.001. Yıldız Kara 125   

              100 KASA HESABI  12,5 

Ortağa risturn dağıtılması   

 

3.2. Kooperatiflerde Zararın Dağıtımı 

Kooperatiflerde dönem sonunda ortaya çıkan zararlara ‘’olumsuz gelir-gider farkı’’ gibi 

isimler verilmektedir. Fakat Tekdüzen Hesap Planında bu isimler bulunmamaktadır. Bu 

sebeple zarar hesapları kullanılmaktadır. Eğer bir dönem sonunda zarar ile karşılaşılıyorsa, bu 

zararın yedek akçelerle karşılanması gerekmektedir. Yedek akçelerin yeterli olmaması 

durumunda ise ek ödemelerle ya da ortakların sermaye paylarından mahsup edilerek 

karşılanır. Olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz. 

Örnek: ….. Tarım Kredi Kooperatifinin yıl sonundaki zararı 5.600 TL’dir.Yedek akçelerin 

zararı karşılamaya yeterli olması  ve yeterli olmaması durumunda yapılacak olan muhasebe 

kaydı birbirinden farklıdır: 

Yedek akçelerin zararı karşılamaya yeterli olması durumunda 

540 YASAL YEDEKLER HESABI 5.600  

                690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI  5.600 

Edilen zararın yedek akçelerden karşılanması   
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Yedek akçelerin zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda  

Tarım kredi kooperatifindeki 5.600 TL’lik zararın 2.500 TL’lik kısmı yedek akçelerden, 

2.000 TL’lik kısmı ortakların sermayelerinden ve 1.100 TL’lik kısmı ise ortaklardan ek 

ödemelerle karşılanacaktır. Bu durumda yapılacak olan kayıt aşağıdaki gibidir: 

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI   1.100  

500 SERMAYE HESABI  2.000  

540 YASAL YEDEKLER  HESABI  2.500  

                   690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI  HESABI  5.600 

Zararın yedek akçenin ek ödeme ve sermaye paylarıyla karşılanması   

Ek ödemelerin ortaklardan tahsil edilmesi durumunda ise yapılacak kayıt şöyle olur: 

100 KASA HESABI 5.600  

                131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI  5.600 

Ortaklardan ek ödemelerin tahsili   

 

SONUÇ 

Üretici olan çiftçiler üretim için ihtiyaç duyduğu krediyi şahıslardan ya da tefecilerden 

yüksek faiz oranlarıyla ve uygun olmayan koşullarda almak zorunda kalmaktadırlar. 

Üreticilerin uygun olmayan şartlarda kredi kullanmadan bu durumdan olumsuz 

etkilenmemesi için devlet bankaları ve kooperatifleri, kredi vermek üzere görevlendirmiştir. 

Çiftçileri olumsuz şartlardan koruyabilmek, daha uygun koşullarda kredi sağlamak ve 

modern girdi kullanımına imkân sağlamak için en rasyonel kredi kaynağı tarım kredi 

kooperatifleri olmuştur. 

Tüm ticaret ve sermaye şirketlerinde olduğu gibi çeşitli kanunlarda belirlenmiş 

yükümlülüklerle tarım kredi kooperatifleri de yaptığı tüm faaliyetleri usulüne uygun olarak 

muhasebe defterlerine kaydetmek zorundadırlar. Böylece dönem sonlarında faaliyet 

sonuçlarını görerek buna uygun olarak bir strateji geliştireceklerdir. Bu muhasebe bilgileri 

kooperatif açısından gerekli olduğu gibi bunun yanında bu bilgilere ihtiyaç duyan kişiler için 

de gereklidir. 

Yapılan bu çalışma sonunda, muhasebenin tüm işletmeler ve kooperatifler için ortak bir dil 

olduğu görülmüştür. Tüm sermaye ve ticaret şirketleri ve kooperatifler aynı hesap planını 

kullanmakta, tüm işlemlerini Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak 

gerçekleştirmektedirler. Kooperatiflerin kullandığı ve esas aldığı tüm kurallar birbirinin 

aynısıdır. İster bir adi şirket olsun, ister bir tarım kredi kooperatifi olsun burada yapılacak 

olan kayıtlar ve kullanılacak olan hesaplar birbirinin aynısıdır. Sadece kooperatiflerin sahip 

olduğu özellikleri nedeniyle ve Kooperatifler Kanunu gereğince bazı işlemler sermaye ve 

ticaret şirketlerinde farklılaşmaktadır (risturn dağıtımı, sermaye taahhüdünün ¼‟ünün bloke 

edilmesi, üst birliklerden mal alımı gibi) Muhasebenin kayıtları ve mantığı hiçbir zaman 

değişmemektedir. 
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TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI KULLANIMININ TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER 

VE GELİR DÜZEYİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç. Dr. Rıdvan Karacan 

Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ.Uzunyol MYO 

rkaracan@kocaeli.edu.tr 

 

ÖZET: Para bir  değişim aracı olarak hayatımızı girmiştir. İlk zamanlarda mal para, değerli 

madenler, sonrasında kâğıt ve madeni paralar, gelişen teknoloji ile birlikte, çek, senet, kredi 

kartı gibi değişim araçları kullanılmaya başlanmıştır. Kredi kartı kullanım kolaylığı açısından 

tercih edilen bir ödeme aracıdır. Günümüzde gelir düzeyi ne olursa olsun hemen herkes 

tarafından kabul görmüştür. Gelir düzeyi yüksek olan insanlar yanlarında para taşımamak için 

tercih ederken, orta gelir veya düşük gelirli insanlar daha çok borçlanarak alış veriş yapmak 

zorunda oldukları için tercih etmektedirler. Ancak, para taşıma maliyetini ortadan kaldırmak 

amacıyla hayatımıza giren kredi kartının, adeta borçlanma aracı olarak kullanılması  bir o 

kadar düşündürücüdür. Bu maksatla çalışmada Türkiye’de (2012-2017) kredi kartı kullanımı; 

tercih edilen sektörler ile kişi başına düşen gelir  arasındaki ilişki incelenmiştir. Böylece 

ülkemizde kredi kartlarının hangi amaçla kullanıldığı araştırılmak istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı, Türkiye, Kişi Başı Gelir. 

Jel kodları: D31, D14, G23 

 

THE EVALUATION OF USE OF CREDIT CARDS IN TURKEY IN TERMS OF 

PREFERRED SECTORS AND INCOME LEVELS 

 

ABSTRACT: As a tool of exchange money has entered our lives. For the first time, goods, 

money, precious metals, banknotes and coins after that, with the developing technology, 

cheque, promissory note, such as a credit card, to use the tools of change started. Credit card 

payment is preferred in terms of ease of use tool. Today, regardless of income level, has been 

accepted by almost everyone. Prefer to carry money with them people with high levels of 

income, while middle-income or low-income people prefer to have this by borrowing more to 

do the shopping. However, in order to eliminate the carrying cost of money borrowing of 

credit cards as a tool to use in our lives, almost just as thought-provoking. In Turkey the 

purpose of this study (2012-2017) in terms of the use of credit cards, the preferred sectors 

were analyzed. In this context, the level of per capita income, the basic empirical analysis of 

the relationship between consumer spending and credit card Use were made. Thus, the use of 

credit cards in our country were asked to identify the relationship between the level of 

income. 

Keywords: Credit Card, Turkey, Per Capita Income. 

JEL Codes: D31, D14, G23 

GİRİŞ 

Kredi kartları insanların günlük hayatta ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin alımında 

kullandıkları  yaygın ödeme araçlarından biridir.  Kredi kartlarının  en önemli özelliği; o anda 

mal ve hizmetlerin nakit ihtiyacı duyulmadan satın alınması ve ödemelerin ileriki bir tarihe 

ertelenebilmesidir. Para taşıma külfetini ortadan kaldırmak, ekonomik faaliyetleri kayıt altına 

mailto:rkaracan@kocaeli.edu.tr
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almak ve ödeme kolaylığı sağlamak gibi birçok faydası olan bu plastik ödeme araçları. 

Günümüzde maalesef borçlanma aracı haline gelmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

halkın bilinçsiz kullanımı ve  gelir düzeyinin yetersiz oluşu gibi etkenler borçlanmanın 

düzeyini artırmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de kredi kartı kullanımı tercih edilen sektörler 

açısından incelenmiştir. Böylece halkın kredi kartını daha çok hangi amaçla kullandığı ve 

bunun gelir düzeyi ile ilişkisi araştırılmak istenmiştir. Araştırma Bankalararası Kart Merkezi  

(BKM)’nin verileri doğrultusunda 2012-2017 yılları arası kapsamaktadır.   

Kredi kartları lisans verenlere göre farklılık gösterebilir. Dünya genelinde en yaygın olan 

kredi kartı türleri; Visa, MasterCard, American Express ve Diners Clup olarak bilenmektedir. 

American Express ve Diners Club genellikle kendi kredi kartlarını verirken, Visa ve 

MasterCard bankalar vasıtasıyla verilir (Barclays Bank, 2016:9). Türkiye’de 1980 yıllarla 

birlikte  ekonominin yapısı da değişmiştir.  Bankacılık sektörü  hızla gelişmiş, pazara 

sunduğu ürün ve hizmetler de çeşitlenmiştir. Bu süreçte kredi kartlarına özel bir önem 

vermiştir. İlk zamanlarda kredi kartları pazarı; kredi kartı kullanma kültürünün gelişmemiş 

olması, alışverişlerde nakit para kullanımının tercih edilmesi, kayıt dışı ekonominin önemli 

bir yer tutması gibi sebeplerle  gelişmişimi batılı ülkelerin gerisinde yer almış, ancak 1990 

yılı başlarından sonra ivme kazanmıştır. İlerleyen süreçte ekonomi büyümeyle birlikte 

ithalatın serbestleşmesi pazara sunulan mal ve hizmetleri çeşitlendirmiş böylece tüketim 

eğilimi artmıştır. Buda kredi kartlarına olan ilgiyi arttırmıştır (Kırçova, 2007: 1-98). 

2011 Yılında dünyada seçilmiş bazı ülkelerde kredi kartı kullanımına yönelik anketler 

yapılmıştır. Buna göre Türkiye’den katılanların yüzde 45’inin kredi kartı kullandığı tespit 

edilmiştir. Buda dünyanın birçok ülkesine göre Türkiye’de kredi kartı kullanımının daha 

yaygın olduğunun göstergesidir. Bu oran yüksek gelir grubundaki ülkelerde yüzde 50 

civarındadır. Benzer şekilde “Finansal Erişim Anketi” verilerine göre, Türkiye kredi kartı 

kullanımı açısından yüksek gelirli ülkeler sınıfında yer almaktadır. Küresel Finansal Erişim 

Veritabanı  (FEV, Global Financial Inclusion Database)  göre OECD ülkelerinde kredi kartı 

kullananların yüzdesi ile kişi başına düşen milli gelir arasındaki ilişki yer almaktadır (Şekil 

1). Şekle baktığımızda refah seviyesi arttıkça kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı 

görülmektedir. Buna rağmen Türkiye, OECD içinde en düşük gelir düzeyine sahip ülkelerden 

biri olsa da kredi kartı kullanımı açısından İspanya, Danimarka ve Hollanda’ya yakın bir 

seviyelerdedir (Acar, 2012).       

 

Şekil 1: Kredi Kartı Kullanımı ve Refah Düzeyi, Tepav  (Acar, 2012) 
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2014 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye kredi kartı kullanıcı sayısı bakımından OECD 

ortalamasının üstünde olmakla beraber, dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde de 

Arjantin ve Brezilya ile birlikte başı çekmektedir. Bu ülkelerde ve Türkiye’de yetişkin 

nüfusunun %20’den fazlası kredi kartı kullanmaktadır (Kunt vd., 2014:50). Türkiye’de son 

yıllarda, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması hane halkı tüketim imkânlarını artırmıştır. 

Ancak hane halkı tasarrufları bu durumdan olumsuz etkilemiş bu yüzden hane halkı 

borçlarını da artırmıştır (Yükseler & Türkan, 2008:72). Genel olarak Türkiye’de kredi 

kartları; aylar sonra elde edilecek gelirin bugünden harcamak için kullanılmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerde ise insanlar kredi kartlarını nakit taşıma külfetinden kurtarmak için tercih 

etmektedir. Bu yüzden Türkiye,  birçok ülkeye göre daha az tasarruf yapan ancak kredi 

kartları dolayısıyla daha çok harcama yapılan bir ülke konumuna gelmiştir (Acar, 2012).   

1.TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI KULLANIMININ TARİHİ GELİŞİMİ 

Türkiye’de ilk kartlı ödeme sistemleri  1969 yılında başlamıştır. Ülkemizdeki ilk kredi kartı 

uygulamasını Diners Club International ve Koç Grubu’nun turizm firması olan Türk ortağı 

Setur başlatmıştır. Diners Clup 1980’lerin sonuna;  büyük bankaların kredi kartı faaliyetine 

başlamasına kadar, piyasaya hakim bir kart kuruluşu olmuştur. Bu süreçte piyasada 30.000 

Diners kartına karşılık yalnızca 15.000 adet Eurocard markalı kart yer almıştır. 1969 – 1988 

yılları arasında, Türkiye’de kredi kartları oldukça kontrollü bir şekilde dağıtılmıştır. Visa 

ve/veya MasterCard veren bankaların sayısı 1989 yılında 17’ye çıkmıştır. Yoğun reklam ve 

promosyon kampanyaları ile tüketicilerde kartlı alışveriş bilincinin artırılmasını sağlanmıştır. 

Bu da kredi kartına olan talebi artırmıştır. Bu dönemde verilmeye başlanan kredi kartlarının, 

bankada hesabı olmayan kişilere de verilebilir olması en dikkat çekici gelişmedir.  Bu 

gelişme  kredi kartının yaygınlaşmasına  büyük bir ivme kazandırmıştır.(Sungur, 2013:20-21) 

Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar ödemeler ağırlıklı olarak nakit, çek ve senet kullanılarak 

gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, kredi kartı kullanımının sağladığı avantajların  çekici hale 

gelmesiyle 21 bankadan oluşan kredi kartı ağı hızlı bir biçimde büyümüştür. 2002 yılında 4,3 

milyar TL olan kredi kartı bakiye tutarı 2007 yılında yaklaşık 30 milyar TL seviyelerine 

gelmiştir. Kredi kartı kullanımındaki artış kadar, dolaşımda bulunan kredi kartı sayısında da 

büyük ölçüde artış gerçekleşmiştir. Buna göre, kredi kartı işlem hacminin GSMH içindeki 

payı 2007 yılında yüzde 20’lere çıkarken, 2002 yılında 15,5 milyon adet olan kredi 

kartlarının sayısı 2007 yılında 37,3 milyon adede yükselmiştir (Karahan & Çakmak, 

2011:33). 

Kredi kartları tutarı reel artış hızı temelde yüzde 20-30 bant aralığında seyrederken, etkileri 

ülkemizde görülmeye başlanan 2008 yılı küresel krizin etkisiyle gerilemeye başlamıştır. 

Ancak, 2009 yılı son çeyreğinde küresel ekonomideki normalleşmeyle, iktisadi faaliyetteki 

toparlanmaya, istihdama ilişkin olumlu gelişmelere, bankacılık kesimi risk iştahındaki ve 

tüketici güvenindeki artışa paralel olarak kredi kartları hacmindeki artış devam etmiştir 

(Güngör, 2011:123). 2008-2012 döneminde artış yavaş seyretmesine rağmen, 2012 sonu 

itibariyle kredi kartı sayısı  54.3 milyona ulaşmıştır. Kredi kartlarının yaygınlaşmasında satış 

noktası cihazı (POS) sayısında görülen tırmanış etkili olurken, bankalar tarafından sektöre 

büyük yatırımlar yapılmıştır. Kredi kartı sayısı ile birlikte kredi kartları ile gerçekleştirilen 

toplam işlem hacmi de büyük artış göstermiştir. Öyle ki işlem hacmi 2012 sonunda 361 

milyar TL’ye yükselmiştir. Bu tutarın sadece 332 milyar TL’si alışveriş olarak 

gerçekleşmiştir. Bu miktar harcamalar yöntemiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 

%23.46’sını, hane halkı tüketim harcamalarının %33.49’unu oluşturmuştur (Özkan, 2014:7).   
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BKM kredi kartı verilerine göre 2013 ve 2014 yıllarında kart sayısındaki artışın durduğu, 

ödeme tutarı büyümesinde ise yavaşlamanın 2014 yılında da sürdüğü görülmüştür. 2013 

yılında sadece 200 bin adet artan kredi kartı sayısı, 2014 yılını ise  %0,3 artışla 57 milyon 

adet olarak tamamlamıştır (BKM,2015). Sonraki süreçte artış devam etmiş, kredi kartı sayısı 

2015’te 58.215.318, 2016 yılında 58.795.476,  2017 yılının ilk iki çeyreğinde ise  60.364.051 

adet olarak gerçekleşmiştir (BKM,2017). Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi 

kartıyla yapılan alışverişleri kontrol altına almak gelişi güzel kart artan kart sayısını 

sınırlamak için 2016 yılının ortalarından itibaren bazı tüketim kategorileri için taksit 

sayılarını azaltmış bazıları için taksitlendirme imkânlarını ortadan kaldırmıştır. Bu makro 

ihtiyatlı tedbirler sonrası ekonomi bir miktar rahatlamıştır (OECD, 2016:13). 

2. TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI KULLANIMINDA TERCİH EDİLEN 

SEKTÖRLER 

Kredi kartları, sadece ödeme aracı olmayıp, tüketicilere kredi imkânı veren bir finansman 

aracıdır. Bu bağlamda tüketicilerin ekonomik kararlarında önemli etkiye sahiptirler. Kredi 

kartları, tüketicinin harcama alışkanlıklarını etkilerken, gelirinin çok üzerinde  harcama 

yapmalarına da neden olabilmektedir (Çögürcü, 2015:258). 

Türkiye’de kredi kartları kullanıcıları 2012 yılında, toplam 2,4 Milyar TL alışveriş işlemi ile 

332 Milyar TL alışveriş cirosu ve 89 Milyon TL nakit çekim işlemi ile de, 29 milyar TL nakit 

çekim gerçekleştirilmiştir (BKM, 2012:31).  2013 Yılında   toplam 2,6 milyar TL alışveriş 

işlemi ile 387 milyar TL alışveriş cirosu ve 90 milyon TL nakit çekim işlemi ile de, 37 milyar 

TL nakit çekim gerçekleştirilmiştir (BKM, 2013:3). Taksit, puan uygulamaları gibi avantajlar 

ile kullanıcılar açısından cazip hale gelen kredi kartları, pek çok sektörde nakit ödemelerin 

yerine geçmiştir. Kredi kartları ile 2014 yılında toplam 2,8 milyar TL alışveriş işlemi ile 430 

milyar TL alışveriş cirosu ve 82 milyon TL nakit çekim işlemi ile de, 44 milyar TL nakit 

çekim işlemi yapılmıştır(BKM, 2014:39). 2015 yılında ise bir önceki yıla göre kredi kartları 

ile alışverişler  %14 artarken, nakit çekim tutarı artışı ise %23 olarak gerçekleşmiştir (BKM, 

2015:38). Benzer şeklide 2016’da, kredi kartları ile alışverişler bir önceki yıla göre %10 

artmıştır. Nakit çekim tutarı ise %19 artmıştır (BKM, 2016:41).  

Türkiye’de kredi kartı kullanıcılarının tercih edilen sektörler açısından profili aşağıda 

verilmiştir. (Tablo1) 

 

Tablo 1: Kredi Kartlarının Yurt İçi Kullanımı Türkiye 

SEÇİLEN AYA AİT SEKTÖREL GELİŞİM (2012 - 1.Ay) 

İşyeri Grubu İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

İşlem Adedi İşlem Tutarı 

(Kredi Kartı) (Kredi Kartı) 

BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 19.492.710 2.740,63 

ÇEŞİTLİ GIDA 13.299.239 1.485,93 

EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS 

MALZEMELERİ 

2.245.363 341,85 

GİYİM VE AKSESUAR 23.790.169 1.942,75 
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MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 53.523.683 3.339,65 

MOBİLYA VE DEKORASYON 3.262.703 742,08 

SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK 7.051.796 701,67 

SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK 3.475.656 465,45 

TELEKOMÜNİKASYON 9.729.280 1.471,69 

YEMEK 12.338.616 552,93 

TOPLAM 189.023.863 23.764,88 

Yüzde (en çok harcama yapılan sektör)  % 57 

SEÇİLEN AYA AİT SEKTÖREL GELİŞİM ( 2013 - 1.Ay) 

İşyeri Grubu İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

İşlem Adedi İşlem Tutarı 

(Kredi Kartı) (Kredi Kartı) 

BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 21.073.983 3.222,07 

ÇEŞİTLİ GIDA 15.392.079 1.907,77 

EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS 

MALZEMELERİ 

3.318.872 577,49 

GİYİM VE AKSESUAR 23.227.700 2.221,51 

MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 58.530.118 4.102,57 

MOBİLYA VE DEKORASYON 3.410.312 1.047,76 

SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK 8.226.774 883,39 

SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK 3.770.832 646,45 

TELEKOMÜNİKASYON 11.258.692 1.769,27 

YEMEK 15.655.088 714,9 

TOPLAM 206.614.640 29.466,66 

Yüzde (en çok harcama yapılan sektör)  % 57 

SEÇİLEN AYA AİT SEKTÖREL GELİŞİM (2014- 1.Ay) 

İşyeri Grubu İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

İşlem Adedi İşlem Tutarı 

(Kredi Kartı) (Kredi Kartı) 

BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 21.488.054 3.557,65 

ÇEŞİTLİ GIDA 16.683.073 2.318,84 

EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS 

MALZEMELERİ 

3.769.913 730,21 

GİYİM VE AKSESUAR 23.082.132 2.363,54 
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MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 64.308.239 5.880,91 

MOBİLYA VE DEKORASYON 3.887.923 1.371,77 

SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK 9.251.098 1.089,88 

SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK 3.823.991 782,68 

TELEKOMÜNİKASYON 10.565.473 1.883,40 

YEMEK 19.176.200 906,83 

TOPLAM 219.580.475 34.572,83 

Yüzde (en çok harcama yapılan sektör)  % 59 

SEÇİLEN AYA AİT SEKTÖREL GELİŞİM (2015 - 1.Ay) 

İşyeri Grubu İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

İşlem Adedi İşlem Tutarı 

(Kredi Kartı) (Kredi Kartı) 

BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 19.577.823 3.196,04 

ÇEŞİTLİ GIDA 17.780.721 2.435,24 

EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS 

MALZEMELERİ 

4.590.558 819,86 

GİYİM VE AKSESUAR 26.589.276 2.950,10 

MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 70.703.086 6.927,45 

MOBİLYA VE DEKORASYON 4.689.661 1.517,86 

SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK 9.601.579 1.280,55 

SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK 4.096.918 1.008,57 

TELEKOMÜNİKASYON 9.981.928 1.257,32 

YEMEK 20.695.275 1.082,71 

TOPLAM 233.115.374 37.091,93 

Yüzde (en çok harcama yapılan sektör)  % 59 

SEÇİLEN AYA AİT SEKTÖREL GELİŞİM  (2016 - 1.Ay) 

İşyeri Grubu İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

İşlem Adedi İşlem Tutarı 

(Kredi Kartı) (Kredi Kartı) 

BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 19.848.600 3.188,26 

ÇEŞİTLİ GIDA 19.133.123 2.660,48 

EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS 

MALZEMELERİ 

5.099.080 978,91 

GİYİM VE AKSESUAR 26.660.268 3.210,74 
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MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 75.336.144 7.831,94 

MOBİLYA VE DEKORASYON 5.117.031 1.521,13 

SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK 11.064.939 1.549,64 

SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK 4.455.809 1.108,08 

TELEKOMÜNİKASYON 10.399.723 1.290,37 

YEMEK 23.523.784 1.285,46 

TOPLAM 246.490.286 40.536,65 

Yüzde (en çok harcama yapılan sektör)  % 61 

SEÇİLEN AYA AİT SEKTÖREL GELİŞİM  (2017 - 1.Ay) 

İşyeri Grubu İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

İşlem Adedi İşlem Tutarı 

(Kredi Kartı) (Kredi Kartı) 

BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 22.457.882 3.861,49 

ÇEŞİTLİ GIDA 20.568.348 3.142,49 

EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS 

MALZEMELERİ 

4.772.413 1.198,04 

GİYİM VE AKSESUAR 26.155.139 3.245,08 

MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 78.792.184 8.272,22 

MOBİLYA VE DEKORASYON 4.709.197 1.505,25 

SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK 10.946.442 1.607,85 

SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK 4.616.128 1.199,79 

TELEKOMÜNİKASYON 10.307.728 1.235,88 

YEMEK 26.336.314 1.393,97 

TOPLAM 258.232.469 44.835,42 

Yüzde (en çok harcama yapılan sektör)  % 59 

Kaynak: BKM, Seçilen Aya Ait Sektörel Gelişim 

 

Yukarıdaki tabloda kredi kartı kullanıcılarının tercih ettikleri sektörlere yönelik harcamaların, 

yapılan toplam ödemelerin içindeki oranı şeklinde kıyaslaması yapılmıştır. Buna göre 

Tablodan da görüleceği üzere mevcut süreçte Türkiye’de  hane halkı daha çok temel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kartı kullanmaktadır. Bu oranlar sırasıyla, 2012 ve 

2013’de % 57, 2014 ve 2015’de %59, 2016’da % 61, 2017 İlk ayında ise % 59 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu tablo ülkemizde hane halkının kredi kartlarını daha çok temel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandığını göstermektedir.  
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Tablo 2: Türkiye’de Kişi Başına Ortalama Kredi Kullanımı ve Kişi Başı Gelir 

Yıl Kişi Sayısı 

(Milyon Adet) 

İşlem Hacmi 

(Milyon TL) 

Kişi Başına 

Ortalama Kredi 

(Bin TL) 

Kişi Başı Gelir 

(Bin TL) 

Kişi Başı Gelir 

(Bin $) 

2012 17.4 355107,28 20.4 20.8 (Kur:1.8) 

11.587,8 

2013 18.5 416094,79 22.4 23.7 (Kur:1,9) 

12.480,3 

2014 19.6 464995,07 23.7 26.6 (Kur:2.2) 

12.112,4 

2015 20.5 531748,66 25.9 28.6 (Kur:2.6) 

11.013,6 

2016 22 588486,11 26.7 34.5 (Kur:3.2) 

10.807,4 

2017* 22 484394,29 22.4 - - 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB), TUİK   

* Üç çeyrek 

Yukarıdaki tabloya göre 2012-2017 yılları arasında ortalama 20 milyon kişi kredi kartı 

kullanıcısıdır.  Bu rakamı cari yıl bazında gerçekleşen işlem hacmine oranladığımızda kişi 

başı kullanılan ortalama kredi miktarı ortaya çıkmaktadır. Bu rakam ortalama 23.5 bin 

TL’dir. Bu ortalama yıllık bazda kişi başına düşen harcama miktarıdır. İlgili dönemde 

ülkemizde kişi başı gelir ortalama 11 bin $ civarındadır. Yıllık bazda kişi başı kredi kartı 

harcamalarını, kişi başı milli gelir ile karşılaştırdığımızda, 2012 ve 2013 yıllarında neredeyse 

eşdeğer, 2014-2016 dönemlerinde kurdaki artış sebebiyle eşitlik kişi başı gelir lehine düzelse 

de kart harcamaların arttığı görülmüştür.  

3. SONUÇ 

Türkiye’de ilgili dönemde kredi kartı kullanımı tercih edilen sektör açısından yapılan bu 

araştırmaya göre şu sonuca ulaşılmıştır.  Hane halkı  daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik sektörlerde harcama yapmaktadır. Buda Türkiye’de insanların temel ihtiyaçlarını 

karşılarken, borçlanmayı tercih ettiklerini göstermektedir. Kredi kartı harcamalarını asgari 

ücret düzeyi üzerinden hesaplarsak, hane halkının borçlandığı sonucuna ulaşırız; kişi başı 

milli gelir düzeyi açısından ele alırsak elde edilen gelirin tamamına yakın kısmının kredi kartı 

harcamalarına yöneldiğini görürüz. Her iki durumda, bir kısım hane halkının neredeyse hiç 

tasarruf yapamadığını  göstermektedir. Buna göre Türkiye’de kredi kartı kullanıcıları genel 

olarak, kredi kartlarını para taşıma maliyetinden kurtulmaktan ziyade borçlanma aracı olarak 

görüyor. Şüphesiz borçlanmanın diğer boyutunun bilinçsiz harcamalardan kaynakladığını 

unutmamak gerekir. 
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ABSTRACT: All the authorization of determination and direction of the Foreign Policy of 

the State shall belong to the President of the Russian Federation. The President of the Russian 

Federation is granted broad and unlimited authorities to determine his country’s foreign 

policy. For that reason, the President is the sole authority to determine the position of Russia 

in the international arena. The broad authorities that the Constitution grants the President are 

determined by his signing international treaties, making speeches abroad and his signing 

State prizes. That all the treaties are put into practice and their enforcements are protected by 

the Constitutional rights, and the President as the Head of the State is granted broad authority 

and obligation to implement and follow this implementation.  

Key Words: The Russian Foreign Policy, Late History of Russia, Geo Political History of 

Russia, USSR Presidents. 

INTRODUCTION 

The solutions for the International problems, which disturb significantly the world agenda in 

certain circumstances and concern the world public opinion thoroughly, could be possible via 

the “Hot Line” telephone line that was made and put into effect during the Cold War period 

between Russia and the US. That kind of application was applied to the other states actively, 

and today these kind of vision-solution methods have often been applied in the global world. 

All of these are the piles of products attained through the political solution methods that came 

out of the hard workings of Russia, Russia and her neigbouring countries within the recent 

terms’ supply. 

To maintain the relationships with the foreign states the Russian President is in charge of the 

opening of the embassies, opening of the consulate general and the appointment of 

ambassadors and consul general to these institutions, and submitting all these deeds to the 

Russian Ministry of Foreign Affairs.  

1. Vladimir Ilyich Lenin Era 

In 1898, Social Democratic Labor Party was formed in Marxist manner in Russia. 

Afterwards, this party was splitted into two as Bolshevik and Menshevik, both of which were 

led by Lenin. 

The reasons for why they splitted are mainly concerned with the organizational form of the 

party. The Soviets, having been formed in the leadership of Lenin, has proven for over 70 

years that a labor-oriented society could survive without the capitalists in spite of the 

hardships and faults. After the collapse of the Soviets the awful system of exploitation into 

which the vast majority of the population was pushed proved the effectiveness and vitality of 

the communist ideology and the socialism project “reversely this time”.            

mailto:emikail@turansam.org
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In his speech of May 1, 1919 Lenin said, “Our grandchildren will look at the documents and 

the other remnants of the capital system astoundedly. They will have difficulty in imagining 

how the daily needs could be traded, how the individuals could own the factories, how some 

people could exploit the others, how some people could live without working… Fellows, 

today you see the socialist society structure of which foundation we laid is not a dream. Our 

children could build up this structure with a great enthusiasm”.            

Lenin states that the Socialism Campaign will last until a victory in Russia, and everywhere 

in the world as well. While Bolsheviks thought of a strict party under the control of small and 

revolutionary elite, Mensheviks wanted to form a broader and an open to join organization 

one. Despite this split, each group began to be engaged in profound activities to strenghten 

the Marxist movement in Russia.  

As a result of these activities, a rebellion happened in the leadership of Menshevik Trotsky in 

Petersburg in 1905. The Worker Soviets were formed in Petersburg and Moscow. Even if the 

governmet suppressed the rebellion in the end of 1905, Tsar Nikola II considered imperative 

to give some freedoms and open the Russian Assemble (Duma). When the World War I 

began in 1914 Russia was in chaos. Beside these fundamental factors, there are other factors 

that eased the Soviet Revolution.         

Firstly, the finance in Russia went bankrupt in 1917 just like that of France occuring before 

the French Revolution. The tax system was complicated, broken and unfair. The financing of 

the war was only supplied with the decreasing gold reserves and foreign debts. The 1904–

1905 Japon War was also financed in these ways; the 1905 Revolution was suppressed gorily 

and by the money borrowed from Russia. In addition to these, Tsardom regime could not find 

a solution to the land problem. Secondly, there had been no democratic traditions and 

organisations since the state was founded. In 1917, as the Russian people did not make their 

own voice heard in any way they had no option other than a harsh rebel against the Tsardom 

regime.  

2. Joseph Stalin Era 

The international seminar “Stalin Today” was held in the 77th anniversary of the October 

Revolution in Moscow under the conditions just after the eventual dissolvement of The 

Soviet Unions, and that the working class arising out of its remnants began to react against 

the renewed power of the capital. Relating to these developments, Stalin claims that the 

Economic Problems of Socialism in USSR constituted a starting point in examining the 

market reforms that was regarded a current issue after 1953 in the Soviet Union, and in 

reaching a conclusion about the economic and political characters of these.          

The question of “What was the content of the economical debates?” could be asked. 

According to SUCP (B), the foundations of the socialist society were laid in 1935. The 18th 

Congress of the Party was in the the opinion of that shifting to communist society was the 

way to develop the state more. A committee was formed to prepare the new party program, 

and in 1941, the State Planning Committee was requested for the formulation of a 15-year 

economic development program to provide a basis for the communist society. This 

perspective was interrupted by the Nazi invasion, but it resumed after the post-war term. In 

1947, Melenkov stated in the 9th Party Conference that the party was working on SUCP (B)’s 

new program; the current program became less effective, and it had to be replaced by a new 

one.      
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This duty was repeated in the 19th Party Congress of 1952. While presenting the 4th Five-

Year Plan Report to the Great Soviets in 1946 Voznesenski was reminded of his duty 

assigned in 1941:      

As it can be clearly seen from the answer of Stalin to the question of the British journalist 

asking whether it would be hard to found communism in single country, it can be said that 

Stalin already adopted the program. Stalin answers, "The Plan anticipates the completion of a 

classless society building and a gradual transition from socialism to communism. The main 

economic task of USSR, in terms of per capita industrial production volume, is the keeping 

up with and going beyond the levels of the basic capitalistic countries economically." 

In the period beetween the death of Stalin and the 20th Congress of SUCP, massive changes 

were seen in the economy policy. The planning perspective in the way of forming the basis of 

the communist society was replaced by a consumptive welfare program.      

Stalin’s proposal suggesting the application of gradual product change between urban and 

rural instead of commodity cycle -this offer was accepted in the 19th Congress- came to an 

end henceforth May 1953, and the expansion of commodity cycle under the slogan of 

“extensification of the Soviet trade” began to gain acceptance. The scope of Gosplan in the 

Soviet Economy was norrowed down on a large scale by the broadening of the economic 

authorities of the all Soviet Ministers in April 1953, and by the enhancement of the 

authorities of the Republic’s Ministries and of the Business Executives in 1955.            

3. Nikita Khrushchev Era  

The relations marked by the unlimited hostility of the “Cold War” and the relations with the 

US determine the foreign policy.  

Both sides were in the verge of a nuclear war due to the 1962 Cuban Crisis. At those times, 

the Soviet Union was seized by Nikita Khrushchev, one of the successors of Stalin, who 

shocked Communist Party by exhibiting the tyranny of Stalin. In Khrushchev era, negative 

relations occured which broke the communist movement alliance with China, and 

disagreements had continued constantly between these two countries since that time.        

In fact, through such an application Paltsev does propose the putting of people’s ownership, 

state ownership and collective farms into the group ownership. The basic condition of the 

dissolving of MTI’s created an organization, Glavavtotraktorsbita, under its own authority to 

function in the selling of the machines needed in the agriculture sector by stopping the 

allocation system of basic means of production in agriculture.      

Keeping himself distant offically in 1958 from the proposal developed by Venzher, 

Khrushchev applied the policy of dissolution of MTI and selling the means of production in 

agriculture to the collective farms. As a result of this, the means of production in agriculture 

were put into cycle as commodities just like those of the industry. The Soviet publisher 

Vynnychenko, being close both to Venzher and Khrushchev, put forward why Stalin opposed 

that the basic means of production in agriculture should not be in the ownership of the 

collective farms resulted from his distrust in peasantry.  

4. Leonid Brezhnev Era 

Upon the Khrushchev’s departure from the management in 1964, the state was governed by 

Leonid Brezhnev till 1982. In retrospecting, Brezhnev era could be seen as an era of stability 
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and relief on the basis of international relations along with just and stagnancy within the 

country no matter Brezhnev sent soldiers to Afghanistan.       

This area upon which the Russsian imperialism had great impact in the Khrushchev and 

Brezhnev eras was seized by the American imperialism in the Gorbachev and Yeltsin terms.   

5. Mihail Gorbachev Era 

Mihail Gorbachev, the last Secretary General of Communist Party of the Soviet Union took 

office as the head of the state in the May of 1985 after a three-year interregnum of 

secretaryship general. Gorbachev started a total diplomatic attack abroad not only in the 

control of the nuclear weapons through the political and economic reforms, but also in the 

regional policy and the relations with the third world. 

One of the first successes of Gorbachev is the agreement of Inter Nuclear Forces signed in 

December 1987, which decreased the armaments of the super powers. Another one is the 

solving of an old conflict with America, when the final Russian forces left Afghanistan after a 

ten-year war, at the beginning of 1989.    

The foreign policy of the Soviets was changed radically by Gorbachev who reoriented the 

Russian foreign policy. The politburo, engaging only in doing domestic politicies, was 

obliged to keep up with the times. Politburo is pointed as the unique institution that ensured 

stability in the Soviet domestic policy in 1987. By 1988, the spokesman for the US Ministry 

of Foreign Affairs said, “It is unnecessary to mention the Cold War anymore because the 

Eastern Block, which is another block of the war and their allies, the Soviet Russia are about 

to collapse. Communism is no longer a threat for us, for the US”. In domestic, the slogan 

concepts of Gorbachev such as Perestroikaand Glasnost were focused on. At the heart of the 

Glasnost policy, there is the liberation of the media that played an important role in pointing 

at the government errors hidden from the people and the political faults. When Gorbachev 

came to the head he explained, “The Nations Problem- pointing at more than 100 different 

ethnic groups in the Soviet Union- is the biggest problem confronted ever.” His claims on 

that keeping the social and political life of the country under strict control would create 

responses, especially in Trans-Caucasia and Central Asia it came true. When the terrible 

condition of the economy was realized it was observed that in the international arena Russia 

stood as a simple agent just like her staying unresponsive to 1990 Kuwait Crisis, and her non-

resisting during the reuniting of Germany.                                

Russia agreed with the US on these 2 political tricks resignedly. Gorbachev showed his last 

response against the dissolution of USSR rather than the increasing freedom calls throughout 

the republics. Baltic republics did not appease in this matter and it is seen that they organised 

plesibits proving that the feeling of freedom would overcome the problem.       

 Gorbachev’s decision of sending the Red Army to Lithuania at the beginning of the 1990s, 

and the massacres made by the Russians in Baku in January, 20 became the beginning of the 

end. On the one hand, the radicals and the ones retreated, on the other the compressions of the 

army and KGB made the Gorbachev’s position indefensible gradually. At this juncture, the 

overturned president of the Moscow Communist Party, and Boris Yeltsin, who won the 

election of Russian Republic presidency in 1992, appeared as rivals. In the fall of the same 

year, the army called up the people in military age just like in the time of Leonid Brezhnev. It 

had been 15 years since the beginning of Perestoroyka. The Soviet Term faded away. At the 

beginning of the 1980s, when the transitional period came to an end some people tried to do 

away with the way of the Soviet life whereas some resisted.  
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The struggle resulted in a victory for “the democrats”, and this victory brought along to open 

fire to the parliament. The privatizations between the years of 1993-95 paved the way for a 

radical change in the economic and social structure of the society; values and tendencies. Yet, 

after the annihilation of the Soviet life syle Russia -just like all the Eastern Europe countries 

experienced- found herself in a paradoxical nostalgia.      

At the beginning of this new term, the authorities tried to struggle for this nostalgia and then, 

on the contrary, they began to use this nostalgia as their own weapons. It may seem puzzling 

such ideological acrobatics at the first sight. However, when the state possessions were seized 

and distributed at the beginning of the 1990s, the elites of the nation needed an ideology that 

would include anyhing. If all the factories and the economy in general had been declared as 

having no cost at all, the acquisition of the factories and the oil industry would have been 

much easier.  

However, now the cake was cut into slices; radicalism was replaced by conservatism.  Now, 

the protection of the acquisited possessions, the necessity of that society should learn to obey 

the authority, power, and laws had to be declared to the people. All the authoritarian and 

conservative sides of the Soviet culture began to rebirth. The paradox here is that the 

reformists, in so doing, in fact addressed to the worst sides of the Soviet experience that 

caused the clearance of their supporters. Derzhavnost is still in. They remember “big 

battalions” and “strong hand”.  

The society developed in the 1990s inherited many things from the previous regime. A 

complex security system, nuclear missiles, and the crowd of generals which commanded 

fewer soldiers currently were maintained. An education system open to everyone and a health 

system free of charge were maintained.      

6. The Period of Change After the Collapse of the Soviet Union 

Upon the collapse of the Soviet Union and ending of the Gorbachev’s office, Yeltsin started 

to consolidate the power of the Russian Federation. The Soviet and Russian Communist 

parties were abolished. Yeltsin was in the way of the application of a new cabinet for Russia, 

and a radical economic program along the October and November of 1991. This program was 

higly opposed by the so-called elected assembly, Congress of the People’s Agent formed by 

Gorbachev in 1989 with the collaboration of old communists and conservative nationalists. 

The struggle between the head of state and the Congress declared that Yeltsin would hold 

new elections for the Congress in 1993. The decision brought about the street fightings 

between the supporters of the Congress and the security forces, mostly army corps and 

domestic forces connected to Yeltsin. The assembly building White Palace- the place where 

Yeltsin resisted firstly to the revolutionists just two years ago (1993) - was besieged, Yeltsin-

sided forces became victorious. Yeltsin would prepare a new constitution that would enable 

stronger presidency authorities and bicameral parliament after the bringing his position into 

security. In December 1993, national referendum was held. This new model was 

predominantly constructed on the American and French models. The authorities of Duma, the 

legislative organ were restricted firmly. The party that had proved the most stable success 

since 1993 was the Communist Party whose ban was lifted in November 1992 and that was 

reestablished in the leadership of Gennadiy Zyuganov. Besides, Liberal Democrat Party, a 

nationalist right wing part, directed by Vladimir Jirinovski boomed for a short time in the 

midst of 1990 but declined again. The struggle between Duma and the presidency carried on 

and got worsened after the outbreak of war calamity in Chechnya in 1995. 
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Russia changed a lot for the last five years. The expansionist effect of the Communist Party 

was replaced by the competitive power centers.  

Security forces, military together with the industrial complexes, so-called oligarchies were 

the powerful business managers succeeding the control of the significant segments of the 

economy when the state lose control during the reform program and finally regional leaders 

who controlled their lands from afar with less interruption of Moscow. One of the most 

distant examples of this is the old popular general Aleksandr Lebed who governed Siberia 

Krasnoyarsk oblast. 

The complicated cooperation among these constituents now directs the country. As the 

directing class gets richer, most of the people suffer more from the worsening economy.  

The most distracting examples showing the power of the new government appeared upon the 

1996 presidential election expected to be lost by Yeltsin who was subjected to be responsible 

for the economic decline, increasing inconsistent personality accusations, unsoundness, and 

dipsomania. Yeltsin’s chance increased as to put out of action the whole opposition party 

candidates.       

7. Boris Yeltsin Era 

At this time, KGB, the army and conservatives in the party, in an increasing anxiety, waited 

thinking to stop the change in the country along with their situations and intended to take 

action quickly. In August 19, 1991 a revolution performed by the USSR while Gorbachev 

was in vacation in Crimea. 

Gorbachev was deprived of his position whereas Yeltsin, who opposed and resisted against 

the coup, gained strenght so much. The collapse of the Russian stock market in 1991 was the 

first and the last sign of the overturn of everything in Russia. Even the economy advisor of 

Yeltsin was in a daze before this situation. Enhancing the Yeltsin’s advancement, this 

situation accelerates the first steps in the period of Russia’s gaining her independence.      

Yeltsin knew the psychology of the Russian people deeply, which was one of his most 

important characteristics, and the dissolution of USSR brought about the establishment of the 

Russian Federation. The last attempts of Gorbachev to save the USSR were defeated by the 

leaders of the republics who spent the rest of 1991 with the efforts of securing their positions 

and chalking out for the afterwards of the Soviets.  

CONCLUSION 

At the same time, the International Treaties Russian Federation organizes are a part of the 

Russian judicial system, too. All the International Treaties which are not secret are presented 

to the attention of the International Treaties Public Opinion and International Watchdogs via 

the official web site.   

Even if the World War I affected the Soviet Revolution it is not true to claim that the 

rebellion was suppressed totally by the War. Under the circumtances stated above, it is 

clearly seen that a big explosion would happen in Russia. Yet, it would be in question that 

Tsardom Army together with the Tsar could suppress the rebellion in peace time.          

By ceasing the central directive planning system of the Stalin era in 1955, Gosplan, the 

“coordinative planning” system, which would be made by the All Soviets and Republics’ 

Ministries, was put into effect in return. After two years of the 20th Congress, other radical 
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changes were witnessed in the operation of the Soviet Trade as well. With the May 22, 1957 

dated and 555 numbered USSR Cabinet Decision, the system of allocation of the state sector 

products was halted, and a vast number of central sale organisations were created in order to 

sell the manufactured products of the Soviet industry. The descending of Molotov, 

Kaganovich, and Saburov from the leading positions of SCUP showed immediately its effect 

on the economy policies. With the September 22, 1957 dated and 1150 numbered Cabinet 

decision, which set forth the operation of the business firms on the profitability base, it was 

seen that the means of production were converted to commodity successfully. The third 

edition of ‘Ecomomy Policy Text Book’ of 1958 reflected correctly the new economic 

system by stating that the means of production were cycled as commodities within the state 

sector. It had been guessed that the length of the waterways in Russia was about 89.000 kms 

by the year of 1998. Beside the river reaches laying each other in the country, the canals 

opened via the forced labor of the regime opponents in the Soviet period, especially in the 

Stalin era paved the way for the spread of the waterways like a net throughout the country.              

The fast-sprawling commodity production idea means the rebirth of the economic categories 

such as labor power, surplus value, capitalist profit and average profit rate. The program of 

forming the communist society, proposed by Khshchev in 1961, should be evaluated within 

this sense. It is seen that SCUP planned to develop commodity production and commodity 

cycle instead of limiting their scopes.                     

The first act of Putin’s policy, to regain the Middle East as a hegemony sphere, was the 

undertaking of the protectorate roles with the states that had problems with the US. In this 

sense, through the Putin era the collaboration agreements were made with Iran, Iraq, and 

Lebanon in economic, and especially in the military areas.        

This criticism was true except one point; the system of education in the Soviets was perfect 

indeed, and thousand of citizens- maybe millions of- in the international labor market area 

shocked their Western colleagues not only with their excellent data pools but also with their 

ability of adapting to every condition that the Westerners -despite all the market tendencies- 

did not teach in high school or at university.           

Today’s Russia has a widespread social security and vocational solidarity in the workplace 

systems inherited from the old Soviet system. A society was established that considered the 

defending of the social securities a need, and at the same time adopted the free market 

economy. 

The main determinant factor of the Russian Model developed in the last decade may be 

consisted of its combination of “market factors” and “social guaranties”. This combination 

was inevitable as well as being mandatory because the continuation of the privatizations had 

to guarantee at least making a living of the rest of the society for the seizure and distribution 

of everything that had exact value without encountering any obstacles. Otherwise, things 

would get out of control easily as it was seen in the small war of the fall of 1993. In the last 

eleven years the people already forgot these unpleasant events and today, a new generation of 

the Russian liberals are determined to “meliorate Russia”. The economic plan that was 

prepared by the Minister of Economy and Trade, German Gref would remove the disharmony 

between social security and market economy, and as a result of this the social security system 

would affected naturally.  

The approved tax law favored the rich and caused that the low-incomers budgeted less by the 

state resources. The new Labor law, still worked on, aims the reduction of the aids given to 

the workers, the increase of the working hours of the corporations up to 12 hours, and the 
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making difficult of the creation of the independent unions. Those living in the Kremlin 

believe that they could make the people accept their own political applications. As the Kursk 

submarine calamity shows the reliance that the people place for the authorities is limited. The 

speeches of the politicians full of nostalgia can passivate the people but these speeches hide 

the truths that are totally different. Moreover, there is not much thing that television or the 

president could do. Yet, they arranged the old slogans to serve for the new purposes.          

Yeltsin won the election upon the fact that the Communist leader Gennadiy Zyuganov pulled 

about ten votes. Due to his increasing health problem, Yeltsin had to trust more his prime 

minister whose appointment depended on the approval of Duma. Viktor Chernomyrdin was 

the sole responsible in the five-year period until his dismissal by Yeltsin from 1993 to 1998 

march. Yeltsin replaced him with a 35 year-old economist. 

A five-month period became enough to show that this political dilemma was beyond his 

performance and he was discharged in August. Although Yeltsin charged Chernomyrdin 

again, Duma refused to appoint him again. Eventually, Yevgeni Primakov was accepted, a 

candidate who was a senior soldier diplomat having taken charge in the agreements made 

with Iraq in the 1991 Gulf War.        

Primakov remained in office for about a year till he was dicharged by Yeltsin without getting 

warned and showing any reasons. In place of him, Vladimir Putin was appointed, who was 

another old agent who served as being responsible for the internal works of KGB currently 

known as the federal security service FSB.       

In the end of October, 1991, Russia entered into an economy agreement with eight republics 

and a triple agreement that forming the base of CIS (Commonwealth of Independent States) 

was made with the participation of Russia, Belarus and Ukraine in the first week of 

December. 
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ÖZET:1 Ocak 1999’da euro alanı içinde para politikasının yürütülmesi sorumluluğu ECB’ye 

verilmiştir. ECB’nin öncelikli amacı euro alanı içinde fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Fiyat 

istikrarının öncelikli amaç olarak belirlenmesi zamanla oluşan teorik ve ampirik kanıtların 

kabul edilmesi demektir. Zira bu kanıtlar para politikasının ancak uzun dönemde fiyatları 

etkilediği ve enflasyonun uzun dönemde büyüme ve istihdama zarar verdiğini göstermektedir. 

Fiyat istikrarı amacını kesin bir şekilde ortaya koymak için ECB fiyat istikrarının niceliksel 

bir tanımlamasını ilan etmiştir. Fiyat istikrarının niceliksel tanımlaması ECB para politikası 

stratejisinin birinci unsurudur. Bu stratejinin ikinci unsuru ise fiyat istikrarına yönelik 

risklerin analiz edildiği iki sütun yaklaşımıdır. “Ekonomik analiz” olarak adlandırılan sütun 

fiyat gelişmelerinin kısa dönemdeki belirleyicilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

“Parasal analiz” olarak adlandırılan ikinci bir sütun ise paraya önemli bir rol vermektedir. Bu 

ise enflasyon ve deflasyonun uzun dönemde parasal bir fenomen olduğu şeklindeki temel bir 

ilkeyi yansıtır. Bu çalışmanın amacı ECB para politikasının temel unsurlarını irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Avrupa Merkez Bankası, Fiyat İstikrarı, İki Sütun 

Yaklaşımı 

 

THE MONETARY POLICY OF THE EOUROPEAN CENTRAL BANK:  

THE TWO PILLAR ANALYSIS APPROACH 

 

ABSTRACT: On 1 January 1999 the ECB assumed responsibility for enforcing monetary 

policy in the euro area.The primary objective of the European Bank is to maintain price 

stability in the euro area. The setting of price stability as prime objective is recognition of the 

theoretical and empirical evidence accumulated over time. However, this evidence shows that 

monetary policy can only affect prices in the long run and high rates of inflation are 

detrimental to growth and employment in the long run. İn order to specify the objective of 

price stability ECB announced a quantitative defination of pricestabilitiy.The quantitative 

defination of price stability is the first element of ECB’s  monetary policy strategy. The 

second element of this strategy is a two pillar approach to analysis of the risk to price 

stability. One pillar referred to as the “economic analysis”, is aimed at assessing the short 

term determinants of price developments. A second pillar  refered to “monetary 

analysis”attaches a prominent role to money, reflecting the fundemental tenet that over the 

longer run both inflation and deflation are monetaryp phenomena.Theobjective of this study is 

to discuss the main element of ECB’smonetary policy.  

KeyWords: Monetary Policy, European Central Bank, Price Stability, Two Pillar Approach 

GİRİŞ 

l Haziran 1998'de kurulan Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank - ECB), 1 Ocak 

1999’da ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomik alanı olan euro alanı içinde para 

politikasının yürütülmesinden sorumlu olan tek organ olmuştur.  Avrupa Parasal Birliği’ne 

(European Monetary Union-EMU) üye ülkelerin ulusal bankalarının para politikasının 
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yürütülmesi konusundaki yetkilerini devretmesiyle oluşturulan ECB Avrupa Birliği (AB) 

üyeleri arasındaki entegrasyon süreci için önemli bir adımı temsil etmektedir. 

ECB’nin para politikası çerçevesi geçmiş dönemlerde birçok merkez bankasının yaşamış 

olduğu tarihsel deneyimlerden çıkarılan dersler üzerine inşa edilmiştir. Bu anlamda 

1970’lerde birçok gelişmekte olan ülkede yaşanan stagflasyon olgusu ve 1980’lerde enflasyon 

oranının düşürülmesindeki başarılı uygulamalar ECB’nin para politikasının şekillenmesinde 

öncü rol oynamıştır.  

ECB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarının öncelikli amaç olması 

literatürdeki iki önemli konsensüsü yansıtmaktadır. Birincisi uzun dönemde enflasyon ve 

deflasyonun ekonomik büyüme ve refah seviyesi üzerinde olumsuz etkilerinin olması, ikincisi 

ise paranın ancak uzun dönemde fiyatlar üzerinde etkili olmasıdır. 

ECB’nin para politikası iki unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan bir fiyat istikrarının niceliksel 

(quantitative) bir tanımlanmasının yapılması, diğeriise “iki sütunlu analiz” yaklaşımıdır. ECB 

1998 yılında fiyat istikrarının niceliksel bir tanımlamasını yapmak suretiyle fiyat istikrarının 

birincil amaç (primary objective) olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Buna göre fiyat 

istikrarı euro alanı içinde Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksinde (Harmonised Index of 

Consumer Prices-HICP) yıllık %2’nin altındaki artış olarak tanımlanmaktadır. Sonrasında 

bazı eleştirileri de göz önünde tutan ECB para politikası stratejisinin iki temel unsurunu revize 

ermiştir. Birincisi fiyat istikrarının yeniden tanımlanması, ikincisi ise stratejinin iki sütunlu 

yapısı ile alakalıdır. Fiyat istikrarı ile ilgili olarak ECB özellikle potansiyel deflasyon riskine 

karşı “%2’nin altındaki artış” ifadesini “%2’nin altında ama %2’ye yakın” şeklinde 

değiştirerek daha açık bir tanımlama yapmıştır. Fiyat istikrarının niceliksel tanımlaması aynı 

zamanda ECB para politikasının önemli bir unsuru olarak görülmektedir. 

ECB para politikasının ikinci ve ayırt edici unsuru ise fiyat istikrarına yönelik yapılan “iki 

sütunlu analiz” yaklaşımıdır.  Uzun dönemde enflasyon ve deflasyonun parasal bir fenomen 

olduğu yönündeki temel ilkeye bağlı olarak ECB para politikası stratejisinde paraya önemli 

bir rol verilmiş ve bu anlamda sütunlardan biri “parasal analiz” adı altında oluşturulmuştur. 

Parasal analizde fiyat gelişmelerinin uzun dönemdeki belirleyicileri ile ilgili değerlendirmeler 

yapılır. Paraya verdiği önemi göstermek için başta parasal analiz birinci sütun olarak ifade 

edilse de, Mayıs 2003’te yapılan değişiklikle sütunlar arası bu hiyerarşik yapı kaldırılmıştır. 

ECB para politikasının diğer sütununu ise “ekonomik analiz” oluşturmaktadır. Daha geniş 

tabanlı olan ekonomik analizde kısa dönemde fiyatlar üzerinde etkili olan gelişmelere dair 

bilgilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. İki sütunlu yaklaşım farklı perspektif ve zaman 

ufkuna ait bilgilerin karşılaştırılıp fiyat istikrarına yönelik risklerin yeniden değerlendirmesini 

sağlar. 

Parasal analiz sütunu parasal hedeflemeye, ekonomik analiz sütunu ise enflasyon 

hedeflemesine benzese de ECB bu yöndeki değerlendirmeleri kabul etmemektedir. 

Nihayetinde ECB para politikası ayır edici yönlerinin yanında günümüzde uygulanan para 

politikası stratejilerinin bazı özelliklerini barındırdığı için hibrid bir para politikası olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada ECB para politikasının amaçları ve gerekçeleri ortay konulduktan sonra para 

politikası stratejisinin temel unsurları incelenip diğer para politikası stratejileri ile benzeştiği 

ve ayrıştığı noktalar irdelenecektir. 
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1.FİYAT İSTİKRARI AMACI VE TEMEL GEREKÇELERİ  

ECB’nin öncelikli amacı fiyat istikrarının devam ettirilmesidir. Fiyat istikrarı yanında 

ECB’nin ikincil derecede önemli (secondaryobjective) diğer bir amacı fiyat istikrarı amacına 

zarar vermeden euro alanı içinde yüksek istihdam ve sürdürülebilir bir büyümeye yönelik 

makro ekonomik politikaları desteklemektir. Bu yüzden fiyat istikrarı sadece ECB’nin değil 

aynı zamanda bir bütün olarak AB’nin de öncelikli amacıdır. Dolayısıyla Avrupa Birliği 

Anlaşmaları amaçların hiyerarşisini açık bir şekilde ortaya koyarak fiyat istikrarının diğer 

amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağını vurgulamaktadır (ECB, 2011:14). 

Ayrıca, amaçlar arasında bir hiyerarşinin kabul edilmesi para politikasının önceliklerini açıkça 

ortaya koyan kurumsal bir taahhüt olarak değerlendirilebilir. Bu kurumsal taahhüt fiyat 

istikrarı ile uyumlu olmayan para politikası uygulamalarını dışlamaktadır. Bu yüzden ABD 

merkez bankası FED’in aksine ECB, statüsü iyi tanımlanmış ve öncelikli amacı içsel fiyat 

istikrarının sürdürülmesi olan tek amaçlı (single mandate) bir parasal otorite olarak işlevini 

sürdürmektedir. Dolayısıyla fiyat istikrarı tanımlaması para politikası yapıcıları üzerinde 

güçlü bir yasal sınırlama oluşturarak kurumun öncelikli amacının belirlenmesinde ihtiyari 

karar alma alanını daraltmaktadır (Schwartzvd, 2008:22-23) 

ECB, fiyat istikrarını öncelikli amaç olarak belirlemenin temel gerekçelerini para politikasının 

makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri ve fiyat istikrarının faydaları üzerinden 

açıklamaktadır (ECB, 2011:55). Merkez bankaları sahip olduğu monopol gücü sayesinde 

parasal tabanı kontrol ederek ekonomik gelişmeler üzerinde etkili olabilmektedir. Bu etki ise 

kısa ve uzun dönemlerde birbirinden farklı değişkenler üzerinde oluşmaktadır. Bu bağlamda, 

para arzındaki bir değişim uzun dönemde fiyatlar gibi nominal değişkenler üzerinde etkili 

olurken, üretim ve istihdam gibi reel değişkenler üzerinde etkili olamaz. Dolayısıyla parasal 

bir fenomen olarak kabul edilen enflasyon uzun dönemde ancak para politikasını yürüten 

merkez bankası tarafından kontrol edilebilir. 1970’lerin başında patlak veren stagflasyon krizi 

ile yaşanan pratik deneyim ve Menotarist yaklaşımın ortaya koyduğu teorik deneyime de 

bağlı olarak para politikasının bu etkilerini göz önünde tutan ECB fiyat istikrarını birincil bir 

amaç olarak kabul etmiştir. 

Diğer taraftan ECB’nin fiyat istikrarını öncelikli amaç olarak belirlemesinde literatürde fiyat 

istikrarı lehineöne sürülen şu argümanlarında etkili ifade edilmektedir:  

1.Fiyat istikrarı göreli fiyat mekanizmasını şeffaflaştırarak reel kaynakların 

etkindağılımınısağlar. 

2.Fiyat istikrarı uzun dönem faiz oranlarda enflasyon risk primini minimize ederek uzun 

dönem faiz oranlarının azalmasına ve böylece yatırımların ve büyümenin artmasına katkı 

sağlar 

3.Gelecekteki fiyatlarla ilgili bir belirsizlik durumunda iktisadi ajanlar enflasyonun olası 

zararlarına karşı kaynakları üretken olmayan alanlara yönlendirirler. Oysa fiyat istikrarının 

devam ettirilmesi reel yatırım kararlarının verilmesi için olumlu bir ortam sağlar. 

4.Fiyat istikrarı sosyal kaynaşma ve istikrarın devamını sağlar. 

Yukarıda sayılan bu argümanlar birlikte ele alındığında, fiyat istikrarının üretim ve istihdam 

amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli katkısının olduğu açıktır. Bu yüzden Eurosistem’in 

istikrar merkezli para politikası stratejisinin (stability-oriented monetary policy strategy) 

temelinde fiyat istikrarına odaklanan bir para politikasının üretim ve istihdam amaçlarına en 

iyi şekilde hizmet edeceği şeklinde bir mantık yatmaktadır (ECB, 1999:40). 
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2.ECB PARA POLİTİKASININ TEMEL UNSURLARI 

ECB’nin para politikası stratejisi iki temel unsurdan oluşmaktadır. Stratejinin birinci unsuru 

fiyat istikrarının niceliksel bir tanımlamasının yapılması, ikincisi ise fiyat istikrarının 

sağlanmasına yönelik ‘iki sütunlu’ analiz yaklaşımıdır. İki sütunlu analiz para politikası 

kararları için gerekli olan bilgi ve analizlerin ileriye yönelik (forward-looking) ve önleyici 

(pre-emptive) bir yaklaşımla değerlendirilmesine olanak sunan bir çerçeve sunmaktadır. Bu 

bağlamda ECB’nin takip etmiş olduğu strateji, para politikası kararlarının kamuoyuna açık ve 

şeffaf bir şekilde açıklanabilme imkanı vermektedir (ECB, 2011:64). 

2.1 Fiyat İstikrarının Niceliksel Tanımı 

Fiyat istikrarının birincil amaç (primaryobjective) olduğunu açık bir şekilde ortaya koymak 

amacıyla ECB 1998 yılında niceliksel (quantitative) bir tanımlama yapmıştır. Buna göre fiyat 

istikrarı euro alanı için Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksinde (Harmonised Index of 

Consumer Prices-HICP) yıllık %2’nin altındaki bir artış olarak tanımlanmaktadır.  

ECB’nin bu fiyat istikrarı tanımlaması bazı yönleriyle eleştirilere maruz kalmıştır. Bu 

eleştirilerden biri eşik değerlerinin, özellikle tanımlamada kullanılan “%2’nin altındaki artış” 

ifadesinin belirsizlikler içermesidir. Diğer bir eleştiri ise tanımlamanın muğlak ve asimetrik 

almasıdır. Zira tanımlamada üst sınır kesin olarak belirlenirken alt sınırın ne olduğu 

açıklanmamıştır. Dolayısıyla böyle bir tanımlamanın enflasyon bekleyişleri için bir çapa rolü 

üstlenemeyeceği vurgulanmıştır (Issing, 2003:11-12).Bu eleştirileri yapanların başında 

Svensson gelmektedir. Svensson’a göre ECB’nin fiyat istikrarı tanımlamasının enflasyon 

bekleyişleri için bir çapa işlevi görebilmesi için tanımlamanın %× gibi bir nokta hedef ya da 

%×-%y gibi bir hedef aralığı şeklinde tanımlanması gerekir. Böylece faiz oranı kararlarının 

alınmasında, faiz oranlarının düşebileceği alt sınır engelinin aşılıp euro alanında deflasyonist 

bir spiralin oluşması engellenirken, diğer taraftan nominal ücretlerin aşağıya doğru esnek 

olmamasının vereceği zararlardan da kaçınılmış olur (Svensson, 2003a:2). 

Daha sonra para politikasındaki gelişmelerin de etkisiyle bu eleştirileri dikkate alan ECB 

2003 yılında başlangıçtaki para politikası amacı olan fiyat istikrarı amacını teyit etmekle 

beraber tanımlamaya bir açıklık getirmiştir. Buna göre fiyat istikrarı HICP’de orta vadede 

%2’nin altında ama %2’ye yakın bir artış’ şeklinde tanımlanmıştır (ECB, 2003). Bu 

tanımlamada öncesine göre %2’ye yakın gibi daha açık ifadeler kullanılsa da bir nokta hedef 

veya hedef bandı gibi kesin bir enflasyon hedefinin ortaya konulamamasından dolayı 

belirsizliklerin az da olsa devam ettiği görülmektedir. Zira %2’ye yakın ifadesi fiyat 

istikrarının hangi noktadan sonra, %1,7 mi veya %1,8 mi, tehlikeye gireceği ve böylelikle 

hangi noktadan sonra merkez bankasının müdahalesinin gerekli olduğu belli değildir. Bu ise 

ECB’nin iletişim stratejisine ve para politikasının anlaşılırlığına zarar verebilir. 

ECB’nin fiyat istikrarı tanımlaması incelendiğinde aşağıda belirtilen üç temel unsura vurgu 

yapıldığı görülmektedir: 

1.Fiyat değişimlerinin ölçülmesinde HICP endeksinin kullanılması  

2.Orta vadeli zaman ufkunun kabul edilmesi  

3.Niceliksel tanımlamanın bir gereği olarak, enflasyonun %2’nin altında ama %2’ye yakın 

(düşük ama pozitif) bir düzeyde gerçekleşmesinin fiyat istikrarına uygun olması,  
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Para politikası için niceliksel bir hedefin belirlenebilmesinde fiyat endeksinin bazı temel 

özellikleri barındırması oldukça önemlidir. Bunlar; indeksin kesin bilgiler içermesi 

(accuracy), güvenilir olması (reliability) ve zamanında elde edilmesi (timeliness) olarak 

bilinmektedir. ECB fiyat istikrarını nihai bir hedef olarak belirlerken tüm bu özelliklere sahip 

olan ve üye ülkelerin fiyat endekslerinin bir karışımından oluşan manşet (headline) HICP’yi 

kullanmıştır. 

Fiyat istikrarı tanımlamasında öne çıkan ifadelerden biri de orta vadeli bir zaman ufkunun 

kabul ediliyor olmasıdır. Orta vadeli zaman ufku bir taraftan para politikasının ileriye yönelik 

(forward-looking) olmasının gerekliliğini yansıtırken, fiyatlardaki kısa dönemli 

dalgalanmaların parasal olmayan şoklardan kaynaklandığını ve bu yüzden para politikası 

tarafından kontrol edilemeyeceğinin örtük bir ifadesidir. Bu ise enflasyonun orta ve uzun 

vadeli bir fenomen olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Ekonomiler devamlı olarak 

öngörülmeyen şoklara maruz kalmakta ve bu durum fiyat gelişmeleri üzerinde olumsuz etkiler 

oluşturmaktadır. Eurosystem’in performansı değerlendirilirken dolaylı vergilerdeki değişim 

veya uluslar arası gıda fiyatlarındaki öngörülemeyen artışlardan kaynaklanan kısa dönemli 

fiyat şoklarından Eurosystem’in sorumlu tutulamayacağı, gerçek ve anlamlı bir hesap 

verebilirliğin ancak orta vadede gerçekleşebileceği ifade edilmektedir (ECB, 1999:49). Diğer 

taraftan para politikasının fiyatları uzun ve değişken gecikmelerle etkilemesinden dolayı 

merkez bankalarının enflasyonu devamlı bir şekilde belli bir noktada kontrol altında tutması 

veya kısa bir sürede istenen seviyeye geri getirmesi oldukça zordur. Dolayısıyla para 

politikası ileriye yönelik bir yaklaşımla hareket etmek suretiyle fiyat istikrarını ancak uzun bir 

zaman periyodu içerisinde sağlayabilir. Fiyat istikrarı için tehdit olabilen bazı beklenilmeyen 

ekonomik şoklarla mücadelesinde orta vade yönelimli bir para politikası yaklaşımı aşamalı ve 

ölçülü bir karşılık verme imkanı sağlaması açısından oldukça önemlidir.  

Enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan merkez bankalarının tersine ECB politika ufku için 

sabit bir süre belirlememiştir. Para politikasının fiyatlar üzerindeki etkisinin değişken olması 

ve ekonomiyi vuran şoklara karşı optimal para politikası duruşunun şokların cinsine ve 

büyüklüğüne bağlı olmasından dolayı orta vadeli bir politika ufku şoklarla mücadelede 

merkez bankalarına gerekli olan esnekliği sağlayabilmektedir. Bununla birlikte orta vadeli bir 

yaklaşım ekonomide hem gereksiz dalgalanmalardan kaçınmaya hem de üretim ve istihdamın 

istikrarına imkan sağlar(Gonzalez-Paramo, 2005). 

ECB’nin fiyat istikrarını niceliksel bir tanımlama yaparak ilan etmesi şu gerekçelere 

dayandırılmaktadır. Öncelikle fiyat istikrarının niceliksel tanımlanmasının yapılması ECB’nin 

uygulamış olduğu para politikasının daha kolay anlaşılmasını sağlayarak şeffaflığını artırır. 

İkincisi ise hesap verebilirlik ile alakalıdır. Fiyat istikrarının niceliksel bir tanımının yapılmış 

olması ECB’nin hesap verebilirliği için açık ve ölçülebilir bir kriter sunmaktadır. Zira açık bir 

şekilde tanımlanmış bir fiyat istikrarının hedefinden sapması durumunda ECB sapmanın 

nedenlerini ve hedefe nasıl dönüleceğini açıklamakla yükümlüdür. Üçüncü olarak fiyat 

istikrarı tanımlaması kamuoyunun enflasyonla ilgili beklentilerinin şekillenmesinde öncü bir 

rol oynaması açısından oldukça önemlidir. Diğer taraftan fiyat istikrarının açık ve niceliksel 

bir tanımlamasının yapılması ECB’nin anti-enflasyonist politikalar yürüteceğine dair bir 

güvenin tesis edilmesini sağlar. Böylece ECB’nin kredibilitesi de artmış olacaktır (Kieler, 

2003:5). 

Öte yandan ECB’nin fiyat istikrarı tanımlamasında düşük ama pozitif bir enflasyon oranının 

tolere edildiği anlaşılmaktadır. Literatürde düşük ve pozitif enflasyon lehine öne sürülen 

argümanlar ECB’nin fiyat istikrarı yaklaşımı için de geçerli olmaktadır. Bununla birlikte 

homojen bir ekonomik yapı olmayan AB’nin farklı gelişmişlik düzeylerinde olan ülkelerin 
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oluşturduğu bir birlik olması ECB’nin fiyat istikrarı tanımlaması için farklı gerekçeler 

oluşturabilir. Issing bu anlamda ECB’nin düşük pozitif enflasyon ifadesini fiyat istikrarı için 

uygun bulmasını ve böylece bir hedef olarak belirlenmesini dört temel gerekçeye 

dayandırmaktadır (Issing, 2003:15-16). 

1.Fiyat endekslerinde ortaya çıkan pozitif ölçüm sapmalarından(meassurement bias) dolayı 

gerçek enflasyon oranı resmi fiyat endekslerindeki oranlardan daha düşük olabilir. 

2.Aşağı yönlü nominal katılıkların olduğu bir ekonomide, düşük pozitif bir enflasyon oranı 

fiyat ve ücret ayarlamalarını kolaylaştırabilir.  

3.Farklı ekonomik gelişme aşamalarında olan ülkelerin enflasyon oranlarında da farklılıkların 

olması 

4.Fiyat istikrarının bir gereği olarak hem enflasyon hem de deflasyonun zararlarından 

kaçınma isteği 

Öte yandan Ekonomik bir şok durumunda enflasyon hedefi sıfıra ne kadar yakın olursa 

nominal faiz oranlarını sıfırın altına düşürememesinden dolayı para politikasının manevra 

alanı o kadar daralacaktır. Bu durum düşük pozitif bir enflasyon oranının amaç olarak 

belirlenmesinde etkili olan önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir (Kieler, 2003:4). 

2.2 İki Sütunlu Analiz 

ECB’nin kurulması ile birlikte euro alanında nasıl bir para politikası stratejisinin uygulanacağı 

konusunda yaşanan uzun tartışmaların ardından enflasyon hedeflemesi ve parasal hedefleme 

olmak üzere iki ayrı seçenek ön plana çıkmıştır. Bundesbank politikalarının taklit edilmesi 

suretiyle ECB’nin uygulayacağı parasal hedefleme stratejisi farklı öncelikleri olan Yürütme 

Konseyi üyeleri arasında bir uzlaşıyı zorlaştırmıştır. Böylece parasal hedefleme stratejisinin 

tek başına uygulanması seçeneği reddedilmiştir. Parasal hedefleme stratejisinin kabul 

edilmemesi ECB’nin para ile fiyatlar arasındaki uzun dönemli güçlü ilişkisini önemsemediği 

anlamına gelmemektedir. Zira ECB’nin para politikasında paranın rolü önemini yitirmemiştir. 

Parasal hedefleme stratejisinde olduğu gibi enflasyon hedeflemesi de ECB’nin para politikası 

çerçevesini tek başına belirleyen bir strateji olarak kabul edilmemiştir. Enflasyon hedeflemesi 

yaklaşımının temelinde enflasyon tahminlerinin güvenirliği yatmaktadır. Tahminlerin yeterli 

bilgileri sunamaması ve hem ekonomideki hem de euro alanının kendine has büyük 

belirsizliklerinden dolayı enflasyon tahminlerinin güvenilir olmaması enflasyon hedeflemesi 

stratejisinin kabul edilmemesinde önemli etkenler olmuştur (Issing, 2006:261-263). 

Öncelikli amacı euro alanı içinde fiyat istikrarının sağlanması olan ECB, ekonomik yapıyı 

saran büyük belirsizlikler ve bu yapının içinde parasal aktarım mekanizmasının fiyatlar 

üzerindeki gecikmelerine bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlikleri hesaba katarak ileriye 

yönelik (fordward-looking) bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu bağlamda ECB para politikasını 

uygularken sadece bir göstergeye veya modele bağlı kalmanın yanılsamalar yaratabileceği 

öngörüsüyle hareket etmektedir. Bu yüzden ECB fiyat istikrarını sağlamak için ekonomik 

şokların doğası ve büyüklüğü ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve karar alırken mevcut tüm 

bilgileri kullanmak zorundadır. Bu bağlamda ECB’nin para politikası stratejisi bir 

taraftanparaya başat bir rol verirken, diğer taraftan fiyat istikrarına yönelik risklerin geniş 

tabanlı bir değerlendirmesini yapabilmek için birçok finansal ve ekonomik göstergelerden 

yararlanmaktadır. Bu iki strateji ECB para politikasının iki sütunu olarak ifade edilmektedir. 

Para politikası çerçevesini açıklığa kavuşturmak için ECB 1999 yılında hem parasal 

hedefleme hem de enflasyon hedeflemesinin bazı özelliklerini içinde barındıran “iki sütun” 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

36 

 

(twopillars) yaklaşımını resmi olarak kabul etmiştir. Fiyat istikrarına yönelik riskleri ortaya 

koyabilmek için bilgilerin organize edilmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında ‘iki 

sütun’ yaklaşımı bir araç olarak kullanılmaktadır.  

ECB’nin para politikasında başta parasal analiz birinci sütun, ekonomik analiz ise ikinci sütun 

olarak dizayn edilmiş ve sütunlar arası bir hiyerarşi oluşturulmuştur. ECB para politikası 

çerçevesinin ayırt edici özelliği olarak görülen iki sütunlu strateji ilk günden itibaren çeşitli 

eleştirilere maruz kalmıştır. Özellikle para parasal analizin rolü hem akademik hem de merkez 

bankaları çevreleri arasında tartışmalara neden olmuştur. Bazı yazarlar parasal büyüme ile 

enflasyon arasındaki ilişkinin zayıfladığını öne sürerek fiyat gelişmeleri konusunda paranın 

başat bir gösterge olmasını sorgulamışlardır. Buna bağlı olarak para politikası çerçevesinin 

sorgulanan bir başka boyutu parasal analizin ayrı bir sütun olarak işlev görmesinin ne kadar 

isabetli olabileceğidir. Bu bağlamda ayrı iki sütun yaklaşımına karşı çıkanlar enflasyon 

değerlendirmelerinde enflasyon hedeflemesi stratejisinin ilgili tüm bilgileri içerdiğini ileri 

sürmektedirler. 

Bu eleştirileri yapanların başında Svensson gelmektedir. Svensson, esnek enflasyon 

hedeflemesini (flexible inflation targeting) işaret ederek, para politikasına yön veren, parasal 

ve kredi büyüklükleriyle ilgili bilgileri de kapsayan tek sütunlu bir stratejinin daha mantıklı 

bir seçim olduğunu ileri sürmüştür. Svensson’a göre Eurosystem’in birinci sütunu (parasal 

analiz) gelecek enflasyon oranları için güvenilmez bir gösterge olduğu için ayrı bir sütun 

konumu verilmesi yersizdir (Svensson, 2003a:4). Aynı şekilde Gerlach enflasyonist baskılar 

için paranın ayrı bir gösterge olarak görülmesini eleştirmektedir. Gerlach’in ortaya koyduğu 

modele göre gelecekteki enflasyon için para her zaman ve her yerde en iyi bir göstrege olarak 

görülmemektedir. Bu yüzden para için ayrı bir sütuna ihtiyaç yoktur (Gerlach, 2004:31). 

ECB, iki sütunlu hedefleme stratejisine yöneltilen eleştiriler karşısında Mayıs 2003’de 1999 

yılının başından bu yana uygulamış olduğu para politikasını gözden geçirerekfiyat istikrarı 

tanımlaması ve iki sütunlu stratejinin yapısı ile ilgili bazı değişiklikler yapmıştır. Bu 

değişikliklerle ilgili olarak daha önce ifade edildiği üzere fiyat istikrarı tanımında yıllık %2'lik 

düzey aynen korunmakla birlikte, tanıma "%2'nin altında ancak bu düzeye yakın” ifadesi 

eklenmiştir. Diğer taraftan iki sütunlu strateji korunurken, daha önce ilk sütünü oluşturan ve 

paraya atfedilen önemli rolü yansıtan yaklaşımın ‘parasal analiz’ adı altında ikinci sütunu 

oluşturacağı belirtilmiştir. Bu anlamda ilk sütunda ekonomik analiz adı altında gelecekteki 

enflasyon görünümünün geniş tabanlı bir değerlendirmesi yapılacak ikinci sütunda ise parasal 

analizden elde edilen bilgiler ilk sütuna ilişkin verilerle karşılaştırılarak fiyat istikrarına ilişkin 

riskler kontrol edilecektir (Svensson, 2003b:2). 

Para politikasındaki bu değişimler yanlış anlaşılmalardan kaçınmanın ve iletişim politikasını 

daha açık ve etkin kılmanın bir yolu olarak görülmüştür. 2003’te M3 büyüklüğü için bir 

referans değerinin ‘ilan edilmemiş olması’, paraya verilen büyük önemin azaltılması ve sütun 

hiyerarşisinin sona ermesi ECB stratejisini, öncüsü olan Bundesbank stratejisinden 

uzaklaştırmış ve böylece parasal hedefleme stratejisi takip etmediği daha da açıklık 

kazanmıştır. 

Fiyat gelişmelerinin belirlenmesinde birbirini tamamlayıcı bir perspektif üzerine kurulu olan 

iki sütunlu yaklaşım geçici şokların yanında orta ve uzun dönemdeki parasal faktörleri de 

gözeten bir strateji olarak uygulanmaktadır. Böylece fiyat istikrarına yönelik risklerin 

değerlendirilmesinde ilgili bilgilerin tamamından yararlanılması amaçlanmakta ve buna bağlı 

olarak farklı perspektiflere ve bilgilerin karşılaştırılmasına önem verilmektedir (ECB, 

2004:55).Para politikasının duruşunu tam olarak ortaya koyabilmek için kısa dönemli 

konjonktürel gelişmeler, makro ekonomik değişkenlere ait tahminler, varlık fiyatları analizleri 
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ve parasal büyüklükler gibi farklı kaynaklardan gelen bilgiler karşılaştırılarak 

değerlendirmeler yapılmaktadır. Karşılaştırmanın yapılması, ekonomik şoklara karşılık 

verilirken uzun dönemde parasal gelişmelerin ECB’nin fiyat istikrarı amacı ile uyum içinde 

olmasının gerekliliğini görmek açısından önemlidir (Issing, 2004:175). 

İki sütunlu stratejinin kabul edilmesi ECB’ye iki farklı zaman ufkunda enflasyon üzerinde 

etkisi olan iki farklı veri setini birbirinden ayırt edebilme imkanı tanımaktadır. ECB bir 

taraftan enerji fiyatları, döviz kurları, arz şokları gibi enflasyonu kısa sürede etkileyebilen 

değişkenleri teşhis (identify) ederken, diğer taraftan parasal analizi kullanarak orta ve uzun 

vadede enflasyonu belirleyen değişkenler üzerinde odaklanmaktadır (Schwartz, 2008:31). Ne 

var ki bazı ekonomistler, her bir sütunun birbiriyle çelişen sinyaller vermesi durumunda para 

otoritelerinin ne yapacakları belirsiz olduğu için iki sütunlu yaklaşıma kuşkuyla 

yaklaşmaktadırlar (Kolesar, 2007:193). Bununla birlikte Fisher vd. her iki sütunun birbiriyle 

çatışan sinyaller vermesi durumunda ekonomik analizin kararlar üzerinde daha etkili olacağını 

ifade etmektedir (Fisher vd., 2006:35) 

2.2.1 Ekonomik Analiz 

Para ile fiyatlar arasındaki ilişkinin uzun dönemli bir fenomen olmasından dolayıpara 

politikası parasal verilerdeki kısa dönemli hareketlenmeler karşısında anında tepki vermesi 

söz konusu olamaz.  Bu yüzden ECB’ye göre parasal veriler politika yapıcılar için çok önemli 

bilgiler içerse de fiyat istikrarının sürdürülmesine yönelik uygun bir para politikasının 

belirlenmesi için yeterli olamaz. Dolayısıyla,  parasal analize paralel olarak, euro alanında 

fiyat gelişmeleri için geniş tabanlı bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Birçok ekonomik 

göstergenin kullanılarak yapıldığı bu değerlendirme ECB para politikası stratejisinin ilk 

sütununu oluşturan ‘ekonomik analiz’dir (Issing, 2006:264). 

Ekonomik analiz veya sütun esas olarak cari ekonomik ve finansal değerlendirmeler üzerine 

yoğunlaşır. Kısa ve orta vadede fiyatlar; ücretler gibi parasal olmayan faktörler, döviz kuru, 

enerji ve ithalat fiyatları, dolaylı vergiler vb. faktörler tarafından belirlenir. Ekonomik analize 

konu olan bu değişkenler aynı zamanda reel ekonominin dinamikleri ile arz-talep 

ilişkilerinden kaynaklanan kısa dönemdeki fiyat gelişmelerinin değerlendirilmesinde de 

önemli katkılar sağlamaktadırlar. Ekonomik analizde aynı zamanda getiri eğrisi, bono ve 

gayrimenkul fiyatları gibi finansal sektör verileri de kullanılarak değerlendirmeler yapılır 

(Issing, 2009:8-9). ECB aynı zamanda para politikası duruşunun uygunluğunu 

değerlendirirken tüm bu değişkenleri kullanmak suretiyle türetmiş olduğu enflasyon 

tahminlerini dikkate almanın yararlı olacağına vurgu yapmaktadır. Bu anlamda ECB uluslar 

arası organizasyonlar ve piyasa katılımcılarının enflasyon tahminlerini değerlendirmenin 

yanında gelecek enflasyon ile ilgili kendi tahminlerini de yapmaktadır (ECB, 1999:49). 

Diğer taraftan ekonomik analizde, ekonomiyi vuran şokların kaynağının ve doğasının 

belirlenmesi, maliyet ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerinin ortaya konulması 

açısından da önemlidir. Bu yüzden en uygun bir kararın alınması için mevcut ekonomik 

durumun ve fiyat istikrarını tehdit eden şokların derecesinin ve doğasının çok iyi anlaşılması 

gerekir. Örneğin uluslar arası petrol fiyatlarındaki geçici bir artıştan kaynaklanan enflasyonist 

şoklara karşı para politikasının vereceği bir tepki ile ücret artışlarından kaynaklanan fiyat 

artışlarına vereceği tepki birbirinden farklıdır. Zira geçici şoklar yüksek enflasyon 

bekleyişlerine neden olmadığı müddetçe fiyatlar kısa bir süre sonra eski seviyesine geri 

döneceklerdir. Oysa ücretlerdeki aşırı artış “yüksek maliyetler - yüksek fiyatlar – yüksek ücret 

talepleri” spiralinin oluşumuna neden olur. Bu durumda merkez bankası fiyat istikrarı 

taahhüdü çerçevesinde enflasyon bekleyişleri üzerinde etkili olabilecek politikalar 

uygulamalıdır. Bu bağlamda ECB euro alanı içinde toplam üretim, talep ve emek piyasası 
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koşullarını düzenli bir şekilde gözden geçirmekte ve makroekonomik projeksiyonlarını üç 

ayda bir yayınladığı para politikası bültenlerinde açıklamaktadır (ECB, 2011:71). 

Ekonomik analiz çerçevesinde ECB’nin döviz kuru ve faiz oranı verileri ile çeşitli ekonomik 

modellere dayandırarak ilan ettiği makroekonomik değişkenlere ait projeksiyonlar bazı 

belirsizlikler taşımasından dolayı bir nokta değer olarak değil bir aralık şeklinde 

sunulmaktadır. Bazı enflasyon hedefleyici ülkelerde enflasyon tahminlerine biçilen rolün 

aksine bu projeksiyonlar ECB’nin bir taahhüdü anlamına gelmemekte, sadece faiz oranları 

kararlarının verilmesinde kullanılan bilgilerin bir kısmını oluşturmaktadırlar. Öncelikle 

projeksiyonlar genel olarak kesin olamayan, farklı ve tartışmalı modeller çerçevesinde 

yapıldığı için ortaya çıkan sonuçlar tekrar bir filtreden geçirilmesinin gerekliliğine vurgu 

yapılmaktadır.  Diğer taraftan ortaya çıkan kısa dönemli sapmalardan dolayı projeksiyonlar 

uzun dönemde enflasyonu etkileyen parasal faktörleri hesaba katamazlar. Bu yüzden ECB 

para politikasını tüm bilgilerin karşılaştırıldığı enflasyon analizi sonuçlarını gözetecek şekilde 

uygulamalıdır. Bilgilerin karşılaştırılmasıyla politika yapıcılar orta vade yönelimli bir 

politikaya odaklanmak için parasal faktörleri analize katarak beklenen enflasyon trendini 

açıklayabilirler (Schwartz, 2008:32). 

Verilerin ve araçların son zamanlarda daha kolay elde edilmesine bağlı olarak ekonomik 

analizin giderek genişlediği ve zenginleştiği görülmektedir. Ekonomik gelişmelerin daha iyi 

anlaşılmasına yönelik geliştirilen birçok araç kısa dönem analizlerin daha güvenilir olmasını 

sağlamakta ve euro alanı ekonomisi için yapılan projeksiyonlara destek olmaktadır. 

Literatürde ekonomik analiz ile enflasyon hedeflemesi stratejisi arasında önemli 

benzerliklerin olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılsa da ECB en başından beri fiyat istikrarı 

ile uyumlu olan hedef ilanının bir enflasyon hedeflemesi stratejisi anlamına gelmemesi 

gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Bir nokta veya aralık hedefinin kabulü veya ilan edilmesi 

birçok strateji ile birlikte uygulanmakla beraber bunun enflasyon hedeflemesi 

uygulamasından nasıl ayırt edileceği oldukça zordur.  Zira 1990’lardan bu yana merkez 

bankalarının birçoğu fiyat istikrarının kantitatif tanımlamasını yaparak adeta bir enflasyon 

hedefi taahhüdüyle kendilerini yükümlü kılarken, tamamının tek tip bir strateji 

uygulamadıkları görülmektedir. Bu bağlamda para politikasının amacı (fiyat istikrarı) 

üzerinde bir konsensüs sağlanırken, en iyi operasyonel stratejinin ne olduğu hala akademik 

tartışmalara açık bir konudur. 

2.2.2 Parasal Analiz 

Enflasyonun uzun dönemde parasal bir fenomen olarak kabul edilmesinden hareketle ECB 

para politikası stratejisinde paraya önemli bir rol vermekte ve bu da ECB’yi diğer merkez 

bankalarından ayırt eden önemli bir faktör olarak görülmektedir (Issing, 2010:14). ECB’ye 

göre fiyat istikrarını amaç edinen bir para politikası için para; doğal, kesin ve güvenilir bir 

“nominal çapa”  olarak görülmektedir (ECB, 1999:47). ECB’nin paraya atfettiği bu rolden 

dolayı para politikası stratejisinin sütunlarından birini ‘parasal analiz’ oluşturmaktadır. 

ECB’nin iki sütunlu analizinde başta birinci sütun olarak belirlenen parasal analiz 2003’te 

gerçekleştirilen revizyonla ikinci sütun olarak fonksiyonunu sürdürse de ECB’nin para 

politikası stratejisinde paranın rolü önemini korumaktadır. Dolayısıyla para, orta ve uzun 

vadede fiyat istikrarı odaklı ECB’nin para politikasının dizayn edilmesinde temel bir gösterge 

olarak kullanılmaya devam etmektedir. 

Parasal analiz, para ile fiyatlar arasındaki uzun dönemli ve pozitif ilişkiyi açıklamaya 

odaklanmaktadır. Böylece politika kararlarının alınması ve olası sonuçlarının 

değerlendirilmesi sadece ekonomik ve finansal koşullardan kaynaklanan kısa vadeli 
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göstergelere göre değil parasal ilişkiler temelinde de yapılmaktadır. Böylesi bir yaklaşım 

ekonomik şokların geçici etkilerinin ötesinde fiyat istikrarının sağlanması konusunda merkez 

bankasına geleceğe dönük bir bakış açısı kazandırmakta ve merkez bankasının zaman ufkunu 

genişletmektedir.  

ECB’nin para politikası stratejisinde parasal analizi öne çıkarmasının temelinde parasal 

büyüklüklerin nominal çapa olmasına dair özellikleri yatmaktadır. Öncelikle, parasal büyüme 

ile enflasyon arasında uzun dönemde var olduğu kabul edilen güçlü ilişkiden dolayı ECB 

parasal analize önemli rol atfetmektedir. Son dönemlerde bankacılık alanında yaşanan 

reformlar parasal büyüklükler ile fiyat gelişmeleri arasındaki ilişkinin zayıflaması ve 

istikrarsızlaşmasına neden olsa da diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, yapılan çalışmalar bu 

ilişkinin euro alanı içinde daha istikrarlı olduğunu ve bu yüzden gelecek enflasyon oranlarının 

tahmin edilmesinde parasal büyüklüklerin gerekli bilgileri içerdiği ifade edilmektedir. ECB’ 

nin para politikası stratejisinde parasal analize yer vermesinin bir başka nedeni, gelecek 

dönemlerdeki fiyat gelişmelerinin göstergesi olması bakımından diğer alternatif göstergelere 

göre parasal verilerin doğruluk derecesinin daha yüksek olması ve zamanında elde edilmesi 

edilmesidir. ECB’nin parasal analize özel bir konum vermesinin nedenlerinde biri de varlık 

piyasasındaki dalgalanmaların parasal büyüklüklerdeki ve özellikle de kredilerdeki 

hareketlenmelerle yakın ilişki içinde olmasıdır (ECB, 2000:40).Parasal büyüklüklerin bu 

avantajları yanında Gerlach parasal hedefleme yapan Bundesbank’ın başarılı para 

politikasının da ECB’nin parasal analizi para politikası stratejine sokmasında önemli rol 

aldığını ifade etmektedir (Gerlach, 2004:12). 

ECB’nin tarifine göre enflasyon, sonuç olarak parasal bir fenomendir. Bu yüzden Yürütme 

Konseyi (GoverningCouncil) Eurosystem stratejisinde paraya öncü bir rol vermenin önemli 

olduğunu kabul etmektedir.  Bu bağlamda parasal büyüme (M3) için kantitatif bir referans 

değeri ilan eden ECB söz konusu referans değerinde olması gereken iki özelliğine vurgu 

yapmaktadır. Birincisi, parasal büyüme için belirlenen bu referans değeri öncelikle fiyat 

istikrarı amacına hizmet etmeli ve onunla uyum içinde olmalıdır. Bunu sağlamak için paranın 

euro alanında orta vadede fiyat düzeyi ile istikrarlı bir ilişkisi olmak zorundadır. Bununla 

birlikte parasal büyüklükler ile fiyatlar arasında istikrarlı bir ilişki olmalıdır. Bu bağlamda 

referans değerinde görülen büyük ve uzun süreli parasal sapmalar, normal şartlarda, fiyat 

istikrarının tehlikede olduğunu gösteren sinyallerdir. ECB’ye göre bu özellik, hem para ile 

fiyat seviyesi arasında istikrarlı bir ilişkinin varlığını hem de fiyat seviyesindeki gelişmelerin 

en önemli göstergesinin parasal büyüme olduğunu gerektirmektedir(ECB, 1999:47-

48).Dolayısıyla ECB parasal büyümenin sınırını M3 büyüklüğünde %4.5 olan referans değeri 

ile karşılaştırarak belirler. Böyle bir karşılaştırma politika yapıcıların faiz oranları kararları 

üzerinde etkili olur. M3 büyüklüğünün referans değerinden daha yüksek olması daha sıkı bir 

para politikasına neden olacağını gösterir (Ball, 2010:39). 

ECB, parasal büyüme için bir referans aralığı yerine spesifik bir referans oranını ilan etmeyi 

daha uygun bir tercih olarak görmüştür. Böyle bir tercihte bulunmanın altında ise, referans 

aralığının ilan edilmesi durumunda parasal büyüme aralık dışına çıkarsa faiz oranları otomatik 

olarak değişeceği şeklinde kamuoyunda yanlış bir anlaşılmanın oluşabilme ihtimali 

yatmaktadır. Bu ise para politikası stratejisinde referans değerinin rolüne ters düşmektedir. 

Referans değeri fiyat istikrarına yönelik alınan faiz oranı kararlarında bilgilendirici bir rol 

oynamaktadır. Bu yüzden parasal büyümenin referans değerinden sapması durumunda bu 

sapmaya neden olan ekonomik şokun teşhis edilmesi ve anlaşılması için daha ileri düzeyli bir 

analiz yapılır. Yapılan analiz teşhis edilen ekonomik şokun fiyat istikrarı için bir tehlike 

oluşturduğunu ortaya koyuyor ise para politikası bunu önlemeye yönelik uygun bir karşılık 

verir (ECB, 1999:49). 
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Bazı çalışmalarda Euro alanı içinde parasal büyüklükler ile enflasyon arasındaki uzun 

dönemli pozitif ilişkinin daha güçlü ve istikrarlı olduğuna dair sonuçlar ortaya çıksa da 

Gerlach parasal sütunun iki nedenden dolayı eleştirilere maruz kaldığını ifade etmektedir. 

Birincisi,  araştırmalarda Yürütme Konseyi’nin aldığı faiz oranı kararları ile M3 büyüme oranı 

arasında herhangi bir ilişkinin gözlenmemiş olmasıdır. İkincisi ve göreli olarak daha önemlisi 

enflasyon sürecinde ve faiz oranlarının belirlenmesinde paranın kesin etkilerinin ECB 

tarafından detaylı bir şekilde ortaya konulmamış olmasıdır. Zira Gerlach’a göre ECB parasal 

büyüme ile fiyatlar arasındaki pozitif ilişkiye neden inandığının resmi bir açıklamasını 

yapmamıştır. Bunun ötesinde ECB para politikası stratejisinde paranın rolünü açıklarken açık 

olmayan ve tanımlanması zor bir terminoloji kullanmaktadır. Bu yüzden ECB parasal sütun 

ile ilgili tüm bu şüpheleri ortadan kaldırmak için paranın enflasyon sürecindeki rolüne dair 

daha açık ve şeffaf bir açıklama yapmalıdır (Gerlach, 2004:3-5). 

3.SONUÇ 

ECB’nin Ocak 1999’da ilan etmiş olduğu para politikası stratejisinin üç özelliğinin öne çıktığı 

görülmektedir. Birincisi, ECB fiyat istikrarını gerçekleştirilmesi gereken öncelikli bir amaç 

olarak kabul etmiştir. Bu amaca bağlı olarak ECB fiyat istikrarının niceliksel bir 

tanımlamasını yapmıştır. Başta fiyat istikrarını Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi’nde 

yıllık %2’nin altındaki bir artış olarak tanımlayan ECB, enflasyon bekleyişleri için bir çapa 

oluşturmayacağı gibi bazı eleştirileri de dikkate alarak Mayıs 2003’te tanımlamada “%2nin 

altındaki artış” ifadesini “%2’nin altında ama %2’ye yakın” şeklinde değişiklik yapmıştır. 

Böyle bir tanımlamaya yönelik eleştiriler devam etse de deflasyon riskini azaltması ve 

bekleyişler için daha sağlam bir çapa olması açısından değişikliğin isabetli olduğu ifade 

edilmektedir. ECB para politikasının ikinci bir özelliği ise “orta vade yönelimli” bir stratejinin 

uygulanıyor olmasıdır. Böyle bir yaklaşımın temelinde para politikasının fiyatları uzun ve 

değişken gecikmelerle etkilediğine dair pratik ve teorik deneyimlerin var olmasıdır. Kısa 

dönemde fiyat gelişmeleri üzerinde etkili olamayacağı düşüncesiyle ECB üretimdeki 

dalgalanmaları da hesaba katarak şoklara karşı aşamalı bir şekilde karşılık vermektedir. ECB 

para politikasının üçüncü ve ayırt edici özelliği ise “iki sütunlu” bir analizin yapılıyor 

olmasıdır. Para politikası kararları üzerindeki en belirleyici faktör olarak bilinen iki sütunlu 

analizde bir tarafta fiyatlar üzerinde para politikasının kontrolünde olmayan kısa dönemli 

gelişmelerin değerlendirildiği “ekonomik analiz”, diğer tarafta ise enflasyonun parasal 

belirleyicilerinin, yani fiyatlar üzerindeki uzun dönemli gelişmelerin değerlendirildiği  

“parasal analiz” bulunmaktadır. ECB, iki sütunlu stratejiyi fiyat istikrarına yönelik risklerin 

değerlendirilmesi için bilgilerin organize edilmesinde etkili bir araç olarak görmektedir. 

Paraya verdiği önemi göstermesi açısından ECB parasal büyüklükler için (M3) bir referans 

aralığını hedef belirlemiş ve aynı zamanda stratejinin uygulandığı ilk yıllarda parasal analiz 

birinci sütun olarak kabul edilmiştir. Daha sonra 2003’te yapılan değişiklikle ilk sütuna 

ekonomik analiz yerleştirilse de sütunlar arasındaki hiyerarşinin sona erdiği görülmektedir. 

Bununla birlikte ECB politikasında paranın fonksiyonu ağırlığını devam ettirmektedir. 

ECB’ye göre çoğu zaman parasal büyüklüklerden gelen bilgilerin analiz ve karar alma 

sürecine nasıl girdiğini anlamak zor olsa da merkez bankalarının parasal bilgileri tamamen 

göz ardı etmesi düşünülemez. Bununla birlikte parasal analiz sütununun ekonomik sütun ile 

birleştirilerek “tek sütun” yaklaşımının kabul edilmesi yönündeki önerilere ECB tamamen 

kapalı olmadığını ima etmektedir. Zira ECB yöneticileri tek sütunlu bir yaklaşım kabul 

edilmeden önce bununla ilgili kavramsal ve amprik alt yapının hazırlanması gerektiği ancak 

bunun da zaman alabileceğini ifade etmektedirler. 
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Hibrid bir para politikası stratejisi kabul eden ECB, hem Bundesbank’ın kullandığı ‘parasal 

hedefleme’ ile benzerlik göstermekte (parasal analiz) hem de enflasyon hedeflemesinin bazı 

unsurlarını içermektedir (ekonomik analiz). Fiyat istikrarı için niceliksel bir tanımlamanın 

yapılmış olması, para politikası uygulama ve karar alma sürecinin şeffaf olması, ileriye 

yönelik (forward looking) bir strateji olması ve mevcut tüm bilgilerin kullanılması ECB 

stratejisi ile enflasyon hedeflemesinin ortak noktalarıdır. Diğer taraftan enflasyon 

hedeflemesinin parasal büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi tamamen göz ardı etmesi 

ECB para politikasıyla farklılaşmasındaki en temel noktadır. Enflasyon hedeflemesi için 

kullanılan modeller esasen reel ekonomi modelleri olduğu için parasal büyümenin fiyat 

gelişmeleri üzerinde bir etkisinin olmadığı kabul edilmektedir. Bu yüzden ECB bir enflasyon 

hedeflemesi stratejisi uygulamadığını ısrarla vurgulamaktadır. Diğer taraftan ECB 

stratejisinde fiyatlar ile parasal büyüme arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapılsa da para 

politikası stratejisinde fiyat hareketleri üzerine ‘geniş tabanlı değerlendirme’ yapmayı da 

önemseyeceğini belirtmesi ECB’nin bir anlamda parasal hedefleme yapmadığı anlamına 

gelmektedir.  

ECB’nin iki sütunlu para politikası stratejisi FED’in para politikası ile de bazı yönleriyle 

ayrışmaktadır. Öncelikle ECB’nin öncelikli amacı fiyat istikrarının sağlanması iken FED fiyat 

istikrarı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme amaçlarına eşit bir ağırlık vermek suretiyle iki 

amaçlı (dual mandate) bir yaklaşımı kabul etmektedir. Diğer taraftan ECB öncelikli amacı 

olan fiyat istikrarı tanımının niceliksel bir tanımlamasını yaparak ilan ederken FED fiyat 

istikrarının niteliksel bir tanımlamasını yapmaktadır. Bu bağlamda ECB’nin niceliksel 

tanımlaması enflasyon bekleyişlerinin nominal çapa olmasını kolaylaştırırken FED’e göre 

daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlamaktadır.  

Sonuç olarak ECB’nin para politikası stratejisi; enflasyon hedeflemesi, parasal hedefleme ve 

FED’in para politikası strateji ile ortak yönleri olsa da bu para politikası stratejileri ile tam 

olarak örtüşmeyen kendine has hibrid bir stratejidir. 
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ÖZET: Sivas tarihiyle, ekonomisi ve kültürel çeşitliliğiyle Anadolu’nun önemli şehirlerinden 

biri olmuştur. Sivas ticari yolların etkin biçimde işlediği dönemlerde çevre illerden ve farklı 

ülkelerden göç almış; şehir, günün şartlarına göre canlı bir ticari ve ekonomik hayata sahne 

olmuştur. Fakat son dönemlerde Sivas’ın ekonomik gelişimi, ülkenin gelişimine paralel 

biçimde ilerleme gösterememiştir. Siyasete, kültürel yapıya, sosyolojik ve ekonomik pek çok 

faktöre bağlı olarak ortaya çıkan bu duruma nelerin sebep olduğunun tespit edilmesi ve bu 

yönde önlem alınması medeniyetler beşiği Sivas’ın gelişimi için son derece önemlidir. 

Sivas’ın ekonomik sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada öncelikle söz konusu 

sorunların tespiti için şehri tanıyan 2.382 kişiye anket düzenlenmiştir. İkinci aşamada 

anketlere verilen cevaplar çerçevesinde sorunlar SPSS analizi ile tahmin edilmiş ve son 

aşamada bu sorunların çözümüne yönelik teorik ve uygulamalı literatür kapsamında politika 

önerileri getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sivas Ekonomisi, Sorunları, Sosyo-Ekonomik Engeller, Çözüm 

Önerileri 

 

OBSTACLES TO DEVELOPMENT OF THE SIVAS ECONOMY 

 

ABSTRACT: Sivas has been one of the important cities of Anatolia with its history, 

economy and cultural diversity. Sivas has migrated from the periphery and from different 

countries during the period when commercial roads acted effectively; The city has been host 

the commercial and economic during those days. However, in recent years the economic 

development of Sivas has not progressed parallel to the development of the country. It is very 

important for the development of Sivas to determine what is the cause of this situation which 

arises due to politics, cultural structure, sociological and economical factors and to take 

measures in this direction. In this study aiming to determine the economic problems of Sivas, 

a questionnaire was made to 2,382 people who knew the city for the first time. In the second 

phase, the problems were estimated by SPSS analysis and finally the policy proposal was 

introduced in the theoretical and applied literature to solve these problems. 

Key Words: Sivas Economy, Problems, Socio-Economic Barriers, Solution Proposals 
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GİRİŞ 

Anadolu’nun ortasında geniş bir coğrafi alana sahip olan Sivas, en eski yerleşim 

merkezlerinden biridir. Şehir, tarihin ilk zamanlarından bu yana adından hep söz ettirmiş ve 

önemli bir şehir merkezi olarak konumunu her daim sürdürmüştür. Ancak günümüzde Sivas 

ili İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye ekonomisi içerisinde sosyo-ekonomik açıdan düşük paya 

sahip bir il haline gelmiştir.  

Bu geri kalmışlığın temel nedenleri arasında ilde katma değeri yüksek sektörlerin az oluşu 

yatmaktadır. Özellikle tarım sektörünün (tarım ve hayvancılık) ilin ekonomisindeki ağırlığı 

yüksektir. Bununla birlikte ilin tarımsal potansiyeli ile çıktı düzeyi karşılaştırıldığında 

tarımsal verimliliğin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Diğer bölgeler ile kıyaslandığında 

Sivas İlindeki tarımsal verimlilik Doğu Anadolu Bölgesi hariç diğer bölgelerin altındadır. Bu 

durum şehrin kişisel gelirinin ve kalkınmasının önünde büyük bir engel oluştururken şehirde 

yaşanan göçlerin de önemli bir nedenidir. 

Şehirde önemli paya sahip olan tarım faaliyetlerini yürüten çiftlikler ve hayvancılık 

faaliyetinin yürütüldüğü tesisler ihtisaslaşmanın düşük olduğu ve profesyonel yöneticiler 

dışında geleneksel yönetim tarzları ile yönetilen düşük verimliliğe sahip işletmelerdir. Bu 

durum sektörden elde edilen gelirin düşmesine, et ve süt veriminin düşük olduğu hayvan 

ırklarının yetişmesine, meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin pazar bulamamasına neden 

olmaktadır.  

Sivas sanayisinin gelişimi de tarım sektörüne benzer yapıdadır. Kara ve demiryollarının 

kavşak noktasında bulunan ve maden yönünden zengin olan Sivas’ın sanayisi gelişmemiştir. 

Sanayinin daha çok aile işletmeleri ve uzmanlaşmanın düşük olduğu küçük işletmeler 

şeklinde oluştuğu görülmektedir. Kısmen de olsa metal eşya ve makina imalatı, dokuma ve 

gıda kolları gelişmiştir.  

 2016 yılı gelişmişlik düzeyi açısından yapılan karşılaştırmalar, Sivas ilinin düşük kalkınma 

hızına sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle imalat sanayi gelişmişlik sıralamasında Sivas 

ilinin 81 il arasında 46’ıncı sırada yer alması ilin potansiyel kaynaklarını etkin 

kullanamadığının önemli bir göstergesidir. 

Madencilik sektörü açısından değerlendirildiğinde Sivas ilinin zengin maden yataklarına sahip 

olduğu görülmektedir. İlde demir, kömür, kurşun,  krom, bakır, manganez, nikel, amyant ve 

mermer başta olmak üzere 400’ün üzerinde maden zuhuru bulunmaktadır. Yapılan rezerv 

araştırmaları Türkiye’deki demir madeni rezervlerinin %36’sının Sivas’ta olduğunu 

göstermiştir. Yüksek rezerv miktarı, madencilik sektöründe Sivas iline karşılaştırmalı 

üstünlük kazandırmaktadır. Ancak bu rezervlerin işlenerek nihai ürün haline getirilmesinde 

şehre yeterli yatırımın yapılmadığı ve bu nedenle şehrin bu sektörden gerekli payı alamadığı 

görülmektedir.   

Başka bir ekonomik sorun da turizm sektöründe yaşanmaktadır. Sivas tarihi eserleri, şifalı 

suları ve geleneksel el sanatlarıyla kültür ve sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele 

sahip olmasına rağmen şehre gelen turist sayısı bu potansiyelin yeterli oranda 

değerlendirilemediğini göstermektedir.  

Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere şehrin ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük 

olmasının temel nedeni sektörler itibariyle sahip olunan potansiyelin yeterli şekilde 

değerlendirilemeyişidir. Bu sorunun tespiti için hazırlanan çalışma şehrin ekonomik açıdan 
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geri kalmasındaki temel nedenleri araştırmaya odaklanmaktadır. Araştırmanın cevaplamaya 

çalıştığı bir diğer konu cevaplar neticesinde ortaya çıkacak sorunlara çözüm önerileri 

getirmektir.  

1. UYGULAMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Araştırmanın örneklem grubunu Sivas ilinde yaşayan 2.382 kişi oluşturmaktadır. Örneklem 

grubu belirlenirken Sivas ilinde yaşayanların tercih edilmesinin nedeni, şehirde yaşayanların 

şehrin ekonomik sorunları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağı düşüncesidir. Çalışmada 

ekonomik sorunların daha iyi belirlenebilmesi ve daha çok kişiye ulaşılabilmesi amacıyla 

anket yöntemi tercih edilmiş ve anket formları örneklem gurubuyla yüz yüze yapılan 

görüşmeler ile doldurulmuştur. 

Anket verilerinin çözümlenmesinde; Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı (SPSS) 

uygulamasının, iki gruba ait bağımsız t-testinden yararlanılmıştır. Verileri sınıflandırmak için 

frekans ve yüzde değerler hesaplanmış, aralarındaki ilişkinin bulunması açısından t-testi 

yapılması uygun görülmüştür.  

Anket içeriği üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım katılımcıların demografik özelliklerini 

yansıtırken, ikinci kısımda likert ölçeği ile Sivas ilinin ekonomisi hakkında bilgiler elde 

edilmeye çalışılmış ve son bölümde katılımcıların yazılı olarak görüşlerini bildirmesi 

istenmiştir. Katılımcıların sorulara objektif cevap vermesi için isim ve soyadlarını içeren 

herhangi bir bilgi istenmemiştir. Tablo 1, ankete katılanların demografik bilgilerini 

içermektedir.  

 

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Cinsiyet   Yaş Düzeyi   Eğitim düzeyi  

Kadın 48.2%  18-30 52%  Lise 23.8% 

Erkek 51.8%  31-40 24.2%  Ön Lisans 16.5% 

Memleket   41-50 14.8%  Lisans 48.8% 

Sivaslıyım 60.4%  51-60 6.9%  Yüksek Lisans 8.1% 

Sivaslı Değilim 39.6%  60 yaş üzeri 2.1%  Doktora 2.7% 

 

Tablo 1’den görüldüğü üzere katılımcıların %48,2’ini kadınlar oluştururken, %51,8’ini 

erkekler oluşturmaktadır. Katılımcı sayısına göre Sivaslı sayısı %60,4 ile Sivaslı 

olmayanlardan daha fazladır. Katılımcıların yaş gruplarına bakıldığında; %52’sini 18-30 yaş 

grubu, %24,2’sini 31-40 yaş grubu, %14,8’sini 41-50 yaş grubu, %6,9’unu 51-60 yaş grubu 

ve %2,1’ini ise 60 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğu görülmektedir. Benzer şekilde ankete 

katılan 2.382 kişinin eğitim durumlarına bakıldığında, katılımcıların %23,8’ini lise mezunları, 

%16,5’ini ön lisans mezunları, %48,8’ini lisans mezunları, %8,1’ini yüksek lisans mezunları 

ve %2,7’sini doktora mezunları oluşturmaktadır. 
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2. ANKET SONUÇLARININ ANALİZİ 

Çalışma kapsamında katılımcılardan alınan cevaplar SPSS for Windows 23.0 (Statistical 

Programme For Social Sciences) veri analiz paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

SPSS programı aracılığıyla sonuca ulaşabilmek için frekans analizleri, yüzdelikler ve basit 

demografik tablolar gibi analiz ve test yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın güvenilirlik 

analizi Crobnash Alpha Katsayısı ile hesaplanmış ve 0,876 olarak bulunmuştur. Bu değer 

ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada kullanılan istatistiksel analizlerde hata oranı )(  0,05 olarak alınmıştır. Likert 

ölçekli sorularda güvenilirlik analizleri SPSS programı aracılığıyla yapılmıştır. Likert ölçekli 

sorularda, “Tamamen Katılıyorum” ve “Katılıyorum” ile ‟Kesinlikle Katılmıyorum” ve 

“Katılmıyorum” ifadeleri zaman zaman birleştirilmiş ve sonuç olarak verilmiştir. Aşağıda 

katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar soru sırasına göre gösterilmektedir. Ayrıca soru ile 

bağlantının kopmaması adına bazı cevaplara ilişkin çözüm önerileri tablo altında kısaca 

açıklanmıştır.  

Tablo 2: Katılımcıların Anketteki 1. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 853 35,8 

Katılmıyorum 1.033 43,4 

Kararsızım 281 11,8 

Katılıyorum 179 7,5 

Tamamen Katılıyorum 36 1,5 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinin ülke ekonomisine katkısının yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum” sorusuna 

verilen cevaplar; ankete katılanların %35,8’inin kesinlikle bu önermeye katılmadığını, 

%43,4’nün katılmadığını ve sadece %9’unun katıldığını göstermektedir. Anket sonuçlarına 

göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinin ülke ekonomisine katkısı olmadığını 

düşünmektedir. “Sivas ekonomisinin her geçen gün daha iyiye gittiğini düşünüyorum” 

sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %38,3’ünün bu önermeye katılmadığını, 

%27,7’sinin kesinlikle katılmadığını ve sadece %15,3’ünün katıldığını göstermektedir. 

(Tablo-3). Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinin gelişme 

göstermediğini düşünmektedir. Bu sonuç bize Nurkse tarafından literatüre kazandırılan 

“Kapalı Çember Teorisini” hatırlatmaktadır.  Bu teoriye göre az gelişmiş ekonomilerde düşük 

gelir düzeyi, düşük tasarruf, düşük yatırım ve tekrar düşük gelir düzeyi şeklinde bir kısır 

döngü vardır. Yazar bu döngünün kırılmasının dışarıdan sağlanacak fon girişi ve üretime 

yönelik sermaye ile mümkün olacağını ileri sürmektedir.  Teorinin öne sürdüğü çözüm 

dikkate alındığında Sivas’ın ekonomik açıdan katma değer ortaya çıkarmasının şehre 

yapılacak yatırımlarla mümkün olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 3: Katılımcıların Anketteki 2. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 660 27,7 

Katılmıyorum 912 38,3 

Kararsızım 444 18,6 

Katılıyorum 301 12,6 

Tamamen Katılıyorum 65 2,7 

Toplam 2.382 100,0 

 

Tablo 4: Katılımcıların Anketteki 3. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 530 22,3 

Katılmıyorum 803 33,7 

Kararsızım 528 22,2 

Katılıyorum 424 17,8 

Tamamen Katılıyorum 97 4,1 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde ekonomiye katma değer sağlayan işletmelerin olduğunu düşünüyorum” sorusuna 

verilen cevaplar; ankete katılanların %33,7’sinin bu önermeye katılmadığını, %22,3’ünün 

kesinlikle katılmadığını ve sadece %21,9’unun katıldığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde katma değer 

saylayan işletmelerin olmadığını düşünmektedir. Bu da ilin üreten değil tüketen bir il 

olduğunu göstermektedir. Sivas ilinin tarım, madencilik ve sanayi sektörlerinde 

değerlendirmeyi bekleyen önemli bir potansiyeli olduğu ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 

2010 yılında yayınlanan raporlar ile desteklenmektedir. Buna rağmen şehrin bürokratları ve 

girişimcileri bu potansiyeli değerlendirmede maalesef geç kalmıştır. Bu tür yatırımlarda 

bürokrasinin rolü; planlama yapmak ve ilin potansiyel kaynaklarına yatırım yapacak 

girişimcileri teşvik etmek ve onların önünü açmaktır. Dolayısıyla hükümetin ve yerel 

otoritenin Sivas ilinin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörleri belirlemesi ve bu 

sektörlerde yatırımları uyarması gerekmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar özel sektör 

tarafından planlanan yatırımlarda sermayenin marjinal getirisinin ve yatırımların geri ödeme 

süresinin önemli olduğunu göstermektedir. Hükümetin bu alanlara yatırımı teşvik etmesi 

firmaların üretim ve finansman maliyetini düşürmekte ve yatırımların geri ödeme süresini 

kısaltmaktadır. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen girişimciler ise yatırım yapma konusunda 

cesaret kazanmaktadır. 
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Tablo 5: Katılımcıların Anketteki 4. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 204 8,6 

Katılmıyorum 304 12,8 

Kararsızım 377 15,8 

Katılıyorum 1.021 42,9 

Tamamen Katılıyorum 476 20,0 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde kalkınmanın devlet eli ile sağlanabileceğini düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar; ankete katılanların %42,9’unun bu önermeye katıldığını, %20’sinin tamamen 

katıldığını ve sadece %21,4’ünün katılmadığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinin kalkınmasının devlet 

eli ile sağlanabileceği düşünmektedir. Gerçekten de bu durumun gerçekleşmesi; özellikle 

merkezi ve yerel otoritenin özel sektörün fiziki ve beşeri sermaye kaynaklarını harekete 

geçirecek alt yapı yatırımları ile mümkündür.  Keynes, Hicks ve Harrod gibi fonksiyonel 

maliyeciler tarafından geliştirilen “çarpan ve hızlandıran teorisinin” kamu yatırım 

harcamalarının milli geliri uyardığı yönündeki görüşleri de dikkate alındığında Sivas ilinin 

kalkınmasında ve özel sektörün uyarılmasında kamu harcamalarının önemli rol oynayacağı 

düşünülmektedir. 

Tablo 6: Katılımcıların Anketteki 5. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 682 28,6 

Katılmıyorum 971 40,8 

Kararsızım 419 17,6 

Katılıyorum 231 9,7 

Tamamen Katılıyorum 79 3,3 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas iline yatırım için verilen teşviklerin yeterli olduğunu düşünmüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar; katılımcıların %28,6’sının bu önermeye kesinlikle katılmadığını, %40,8’inin 

katılmadığını ve sadece %9,7’sinin katıldığını göstermektedir. Dolayısıyla katılımcıların 

yaklaşık %70 gibi önemli bir kısmı Sivas iline verilen teşviklerin yeterli olmadığını 

düşünmektedir.  
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Bu cevaplar kamu kesimi tarafından özel ekonomiye verilen teşviklerin Sivas ekonomisinin 

gelişiminde nasıl rol oynayacağı sorusunu akla getirmektedir. Kamu kesimi özel kesim 

yatırımlarını etkilemek amacıyla çeşitli yöntemlerden faydalanmaktadır. Bunlardan biri olan 

yatırım teşviklerinde özel sektörün yatırım maliyetleri düşürülerek yatırılan sermayenin 

marjinal getirisi artırılmakta ve yatırım daha cazip hale getirilmektedir. Böylelikle ildeki 

geliştirilmek istenen ekonomik faaliyet türü teşvik edilerek üretim faktörlerinin bu sektöre 

kayması teşvik edilmektedir. Dolayısıyla ilin kalkınmasına imkân sağlayacak kamu 

yatırımları bir yandan özel sektör yatırımlarını teşvik ederken diğer yandan istihdam için ilave 

fırsat yaratarak ülkedeki gelir dağılımını il lehine çevirecektir. 

 

Tablo 7: Katılımcıların Anketteki 6. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 430 18,1 

Katılmıyorum 719 30,2 

Kararsızım 424 17,8 

Katılıyorum 587 24,6 

Tamamen Katılıyorum 222 9,3 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ekonomisinin geri kalmasında iklimin ve coğrafi konumun etkili olduğunu 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %30,2’sinin bu önermeye 

katılmadığını, %18,1’inin kesinlikle katılmadığını ve %33,9’unun katıldığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların %34 gibi büyük çoğunluğu iklimin ve coğrafi 

konumunun kalkınma üzerinde etkili olduğunu düşünürken yaklaşık %48’i tersi görüşü 

savunmaktadır. İklimin sert olduğu pek çok bölge ile karşılaştırıldığında soruya verilen 

cevapların doğruluğu kabul edilse bile iklim şartlarını kader olarak algılamayan ve bunu 

fırsata çevirebilen pek çok bölge ekonomisinden bahsetmek mümkündür. Örneğin Avrupa’nın 

en soğuk bölgelerinden biri olan İskandinav ülkeleri kalkınmanın sağlanması açısından dünya 

sıralamalarında önlerde yer almaktadır. Nitekim Norveç 2014 yılı verilerine göre 64.992 $ 

kişi başına gelirle Birleşmiş Milletler tarafından her yıl hesaplanan dünya kalkınma 

endeksinde ilk sırada yer almıştır (Karaca, 2016: 226). Dolayısıyla Sivas’ın gelişmesinde 

iklimin etkili olduğu kabul edilebilir bir önerme olsa bile bu tehdidi fırsata çevirebilen pek 

çok şehir örneğinden yola çıkılarak Sivas için iklimin etkilerini içine alan çeşitli gelir artırıcı 

politikalar geliştirilebilir. “Sivas ilinde tarım sektöründen yeterli verimin sağlandığını 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %40,1’inin bu önermeye 

katılmadığını, %25,4’ünün kesinlikle katılmadığını ve sadece %14,7’sinin katıldığını 

göstermektedir (Tablo-8). 
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Tablo 8: Katılımcıların Anketteki 7. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 604 25,4 

Katılmıyorum 955 40,1 

Kararsızım 473 19,9 

Katılıyorum 268 11,3 

Tamamen Katılıyorum 82 3,4 

Toplam 2.382 100,0 

 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde tarım sektöründen 

yeterli verimin sağlanmadığını düşünmektedir. Tarım sektörü insanların gıda ihtiyaçlarını 

karşılamada ve sanayi sektörüne hammadde sunmada önemli görev üstlenen bir sektördür 

(Öztürk, 2011: 364).  Bu nedenle Sivas ekonomisinde vazgeçilmez ve önemli bir yere sahip 

olan tarım sektöründen yeterli verimin sağlanması için öncelikle sektörde üretim verimliliğini 

artıracak yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır. Özellikle çiftçilerin bu yönde eğitilmesi, 

atıl arazilerin üretime dâhil edilmesi, bölgenin ekolojisine uygun, verimli, dünya 

standartlarında üretim için gerekli tesislerin kurulması ilde sürdürülebilir ve yüksek katma 

değere sahip bir tarım sektörünün oluşturulması için önemlidir.  

Tablo 9: Katılımcıların Anketteki 8. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 349 14,7 

Katılmıyorum 552 23,2 

Kararsızım 678 28,5 

Katılıyorum 595 25,0 

Tamamen Katılıyorum 208 8,7 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde tarım ve hayvancılığın diğer illere göre daha maliyetli olduğunu düşünüyorum” 

sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %37,9’unun bu önermeye katılmadığını, 

%33,7’sinin katıldığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre katılımcıların önemli bir kısmı Sivas ilinde tarım ve hayvancılığın 

diğer illere göre daha maliyetli olduğunu düşünmektedir. Sivas ilinin arazi yapısı ve meraları 

hayvancılık için, mikro klima bölgeleri meyve ve sebze üretimi için elverişlidir. Ancak 

üretilen hayvansal ürünlerin işleneceği entegre tesisler yetersiz olduğundan Sivas’ta bitkisel 
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ve hayvansal üretim arasında denge kurulamamaktadır. Bu da verim düşüklüğüne ve maliyet 

artışına neden olmaktadır.  

Tablo 10: Katılımcıların Anketteki 9. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 233 9,8 

Katılmıyorum 316 13,3 

Kararsızım 336 14,1 

Katılıyorum 921 38,7 

Tamamen Katılıyorum 576 24,2 

Toplam 2.382 100,0 

“Sivas’ın köylerindeki eğitim ve sağlık alanındaki yetersizliğin göçleri arttırdığını 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %38,7’sinin bu önermeye 

katıldığını, %24,2’sinin tamamen katıldığını ve sadece %23,1’inin katılmadığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde köylerdeki eğitim ve 

sağlık alanındaki yetersizlikler nedeniyle göçlerin arttığını düşünmektedir. Sivas ilinin en 

büyük sorunlarından biri olan göçler, köylerde tarım ile uğraşacak nüfusta azalışa neden 

olmaktadır.  Bununla birlikte insana yatırım niteliğinde olan ve faydası bir yıldan uzun 

döneme yayılan eğitim ve sağlık harcamalarına verilen önem ülke ve bölgelerin 

kalkınmasındaki temel faktörlerdir. Literatürde bu düşünceyi savunan pek çok görüş ve teori 

bulunmaktadır. 

Örneğin içsel büyüme teorileri teknolojinin ve beşeri sermayenin artmasıyla ölçeğe göre artan 

getirinin ortaya çıkacağını ve bu sayede ülkedeki üretim miktarının artacağını ifade 

etmektedir. Ülkelerin modern teknolojileri üretmesi ve geliştirmesi yüksek niteliğe sahip 

eğitimli bireyler ile mümkündür. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri iyi eğitilmiş ve üretim 

sürecindeki değişimlere ayak uydurabilen işgücüne sahip olan ülkelerdir. Yine ekonomik 

büyümenin kaynaklarını araştıran R. J. Barro ve E. Denison gibi iktisatçılar beşeri sermaye 

stokuna yapılan yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin fiziki sermaye stokuna 

yapılan katkıdan daha önemli olduğunu ifade etmektedir (Karaca, 2016: 23, 219).  

Dolayısıyla beşeri sermayenin gelişmesine imkân sağlayacak ilave yatırımlarla, köy halkına 

nitelikli eğitim verilmesi, onlara vizyon kazandırmak ve eğitimli bireyler olmak için fırsat 

sunacaktır. Böyle bir dönüşüm katma değeri yüksek bir üretim için fırsat sunmakla birlikte 

tarım alanlarının yaşanmaz yerler olmaktan çıkmasını sağlayacaktır.  

“Sivas ilinin kalkınması için sanayi şehri olması gerektiğini düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar; ankete katılanların %35,8’inin bu önermeye katıldığını, %29,7’sinin tamamen 

katıldığını ve sadece %17,3’ünün katılmadığını göstermektedir (Tablo-11). 
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Tablo 11: Katılımcıların Anketteki 10. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 155 6,5 

Katılmıyorum 257 10,8 

Kararsızım 345 14,5 

Katılıyorum 917 38,5 

Tamamen Katılıyorum 708 29,7 

Toplam 2.382 100,0 

 

Verilen cevaplara göre katılımcıların büyük çoğunluğu sanayileşmenin Sivas ilinin 

kalkınmasında önemli rol oynayacağını düşünmektedir. Sanayi sektörünün ilin ekonomisine 

katkısı oldukça yüksek seviyededir. Bu durum madencilik ve enerji alt sektörlerinin sanayi 

sektörü içerisindeki ağırlığı ile ilgilidir. Ancak ilde imalat sanayi istenilen seviyede değildir. 

İlde talebi karşılamaya, potansiyeli kullanmaya yönelik ve dış ticarete konu olan yatırımlar 

bulunsa da, ilin dış ticarete konu olabilecek değerlendirilmeyi bekleyen birçok potansiyeli de 

bulunmaktadır. Bunlar; entegre gıda üretim tesisleri, hayvansal ürünler, el sanatları, el 

halıcılığı, tarıma dayalı ürünler, savunma sanayi ve yan sanayi ürünleri ve fason tekstil 

ürünleridir (BSTB, 2013: 336-338). Özel ve kamu ayrımı yapılmadan bütün alt sektörlerde 

üretim teknolojisi yenilenerek, rekabet ve verimlilik sağlanarak hedeflenen sanayileşmenin 

gerçekleşmesi sağlanabilir. Sanayi için yeterli alt yapıya kavuşmuş olan Sivas ilinde yeni 

kurulacak sanayi kuruluşlarının faaliyete geçmesi de kolay olacaktır.  

Tablo 12: Katılımcıların Anketteki 11. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 198 8,3 

Katılmıyorum 286 12,0 

Kararsızım 468 19,6 

Katılıyorum 912 38,3 

Tamamen Katılıyorum 518 21,7 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinin yatırım yapmak için uygun bir il olduğunu düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar; ankete katılanların %38,3’ünün bu önermeye katıldığını, %21,7’sinin tamamen 

katıldığını ve sadece %20,3’ünün katılmadığını göstermektedir. 
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Cevaplar, katılımcıların büyük çoğunluğunun Sivas ilini yatırım yapmaya uygun bir il olarak 

düşündüğünü göstermektedir. Yatırımcıların kuruluş yeri seçiminde sermayenin marjinal 

getirisini dikkate aldığı düşünüldüğünde üretim maliyetlerinin düşük olması Sivas ilini bazı 

sektörler açısından karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bir il olarak öne çıkarmaktadır. Gerçekten 

de Sivas ili tarım, hayvancılık ve madencilik sektörlerinde büyük bir potansiyele sahip 

olmakla birlikte doğu illere yakınlığı da dikkate alındığında ilin emek faktörü açısından 

zengin kaynaklara sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 13: Katılımcıların Anketteki 12. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 179 7,5 

Katılmıyorum 237 9,9 

Kararsızım 336 14,1 

Katılıyorum 996 41,8 

Tamamen Katılıyorum 634 26,6 

Toplam 2.382 100,0 

“Sivas ilindeki girişimci ruhunun gelişmemiş olmasının yatırım eksikliğine neden olduğunu 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %41,8’inin bu önermeye 

katıldığını, %26,6’sının tamamen katıldığını ve sadece %17,4’ünün katılmadığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu ildeki girişimci ruhunun 

gelişmemiş olmasının yatırım eksikliğine neden olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla 

sağlanan teşvik olanaklarıyla cazip duruma getirilen Sivas iline sadece yerli ve yabancı 

sermayeyi çekmek yeterli değildir. Bunun yanı sıra yapılacak yatırımlar konusunda kamu 

otoriteleri ve sivil toplum kuruluşlarınca girişimcilere rehberlik hizmetlerinin de sunulması 

gerekmektedir. Girişimciliği özendiren, destekleyen çalışmalar yapılarak girişimcilik ruhu 

geliştirilmeli, ilin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilerek bu yatırımlar neticesinde 

ortaya çıkacak kârın ve faydanın büyüklüğü analiz edilmelidir.  

Tablo 14: Katılımcıların Anketteki 13. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 727 30,5 

Katılmıyorum 765 32,1 

Kararsızım 579 24,3 

Katılıyorum 232 9,7 

Tamamen Katılıyorum 79 3,3 

Toplam 2.382 100,0 
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“Sivas Ticaret Odası ve sivil toplum örgütlerinin Sivas ekonomisinin gelişmesi yönünde 

çalıştığını düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %32,1’inin kesinlikle 

bu önermeye katılmadığını, %30,5’inin katılmadığını ve sadece %13’ünün katıldığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas Ticaret Odası ve sivil 

toplum örgütlerinin Sivas ekonomisinin gelişmesi yönünde çalışmadığını düşünmektedir. Bu 

cevaplar katılımcıların diğer sorulara verdiği cevaplar da dikkate alındığında Peter Prensibini 

akla getirmektedir. Peter Prensibine göre, hiyerarşik yapı içerisinde her çalışan yetersiz 

olacağı bir mevkiye kadar yükselmeye çalışmakta ve zamanla her görevin başına o görev için 

yetersiz kişiler gelmektedir (Öztürk, 2011: 479). Bu prensip ilin gelişmesinde rol oynayacak 

bazı örgütlerin ve bunların yöneticilerinin ilin gelişmesi için yetersiz olacağını 

göstermektedir. Yine ilk defa Harvey Leibenstein tarafından literatüre kazandırılan “X-

Etkinsizliği” kavramı; işgücü ve yönetim yetersizliği sonucu üretimin en yüksek faydayı 

sağlayacak düzeyin altında kaldığını ileri sürerek bürokrasinin piyasadaki gibi rekabet baskısı 

olmadan çalışmasının ve tekel gücü elde etmesinin vatandaşlara daha kaliteli bir hizmet 

sunma gayretini düşürdüğünü ileri sürmektedir. Yine “rant kollama” ve “Parkinson kanunu” 

gibi görüşler kamusal alanda kaynakların etkin kullanılmadığını ve kaynakların verimsiz 

alanlara yönlendirildiğini öne sürmektedir. Tüm bu görüşler çerçevesinde Sivas Ticaret 

Odasının ve diğer örgütlerin Sivas’taki girişimcilere yol gösterecek, yerli ve yabancı 

sermayenin çekilmesi için proje hazırlayacak ve yatırımların verimli alanlara kaydırılmasında 

rol oynayacak şekilde çalışmadığını ve yönetilmediğini söylemek mümkündür.  

Tablo 15: Katılımcıların Anketteki 14. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 929 39,0 

Katılmıyorum 931 39,1 

Kararsızım 286 12,0 

Katılıyorum 191 8,0 

Tamamen Katılıyorum 45 1,9 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Siyasetçilerin ve Sivas Belediyesinin şehre yatırım çekmek için gerekli çalışmaları 

yaptıklarını düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %39’unun kesinlikle 

bu önermeye katılmadığını, %39,1’inin katılmadığını ve sadece %9,9’u katıldığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğu yatırımların şehre çekilmesi için 

Belediyenin yeterli hassasiyeti göstermediğini düşünmektedir. Bu konu hakkında literatürde, 

kamu yönetiminde siyasetçilerin ve bürokratların kişisel menfaatleri nedeniyle başarılı 

olamadığına yönelik bir takım çalışmalar bulunmaktadır. Buchanan, Tullock, Downs gibi 

yazarların çalışmaları neticesinde önem kazanan “Kamu Tercihi Teorisi” siyasal karar alma 

sürecinde rol alan kimselerin piyasa aktörleri gibi davranarak sosyal fayda yerine kişisel 
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çıkarları yönünde karar aldıklarını öne sürmektedir. Bu teoriye göre politikacı ve bürokratlar 

kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışan “rasyonel birey”dirler (Aktan, 1997: 15). 

Katılımcıların verdiği cevaplar maalesef Kamu Tercihi Teorisinin varsayımları ile 

örtüşmektedir.  

Tablo 16: Katılımcıların Anketteki 15. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 698 29,3 

Katılmıyorum 1.024 43,0 

Kararsızım 418 17,5 

Katılıyorum 193 8,1 

Tamamen Katılıyorum 49 2,1 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde üretime, istihdama, kalıcı büyümeyi sağlamaya yönelik politikaların 

uygulandığını düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %43’ünün bu 

önermeye katılmadığını, %29,3’ünün kesinlikle katılmadığını ve sadece %10,2’sinin 

katıldığını göstermektedir. Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas 

ilinde üretime, istihdama ve kalıcı büyümeye yönelik politikaların uygulanmadığını 

düşünmektedir.  

Tablo 17: Katılımcıların Anketteki 16. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 631 26,5 

Katılmıyorum 1.014 42,6 

Kararsızım 468 19,6 

Katılıyorum 210 8,8 

Tamamen Katılıyorum 59 2,5 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde nüfus yapısının ihtiyacı paralelinde istihdam alanı oluşturulduğunu 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %42,6’sının bu önermeye 

katılmadığını, % 26,5’inin kesinlikle katılmadığını, sadece %11,3’ünün katıldığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde nüfusun ihtiyacı 

paralelinde istihdam alanı oluşturulmadığını düşünmektedir. Sivas ilinin en önemli 
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sorunlarından biri göç olgusudur. Yaşanan göçlerin temel sebebi ise işsizliktir. Bir toplumda 

işsizliğin söz konusu olması o toplumda kaynakların etkin olarak kullanılmadığının en önemli 

kanıtıdır (Öztürk, 2011: 372). İl, çalışma çağındaki nüfus yönünden gerekli potansiyele sahip 

olmasına rağmen istihdam alanlarının kısıtlı olması sebebiyle her geçen gün kötüye 

gitmektedir. Nitelikli ve niteliksiz işgücünün ilde iş bulamaması göçleri arttırmaktadır. 

Öncelikle ilde bulunan işgücünün niteliğinin tespit edilmesi, iktisadi kalkınma açısından 

önemlidir. İldeki işgücünün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak yatırımlar ilde yaşanan göçlerin 

azalmasında etkili olacaktır.  

Tablo 18: Katılımcıların Anketteki 17. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 596 25,0 

Katılmıyorum 1.043 43,8 

Kararsızım 504 21,2 

Katılıyorum 181 7,6 

Tamamen Katılıyorum 58 2,4 

Toplam 2.382 100,0 

“Sivas ilindeki tasarrufların verimli sektörlere yeterince aktarıldığını düşünüyorum” sorusuna 

verilen cevaplar; ankete katılanların %43,8’inin bu önermeye katılmadığını, %25’inin 

kesinlikle katılmadığını, sadece %10’unun katıldığını göstermektedir.  

 Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilindeki tasarrufların 

verimli sektörlere aktarılmadığını düşünmektedir. Geri kalmış ekonomilerde dikkat çeken en 

önemli sorunlardan biri tasarrufların verimli sektörlere aktarılmasında yaşanan sıkıntılardır. 

Katılımcıların önceki sorulara verdiği yanıtları da destekleyen bu cevap şehirde bir yönetim 

sorunu olduğunu açık biçimde göstermektedir. Çünkü kaynaklar etkin kullanılmadığında ve 

tasarruflar verimli alanlara yönlendirilmediğinde yatırımdan beklenen getiri optimalin altında 

kalmakta ve kaynakların etkin olmayan sunumu söz konusu olmaktadır.  

Tablo 19: Katılımcıların Anketteki 18. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 222 9,3 

Katılmıyorum 354 14,9 

Kararsızım 593 24,9 

Katılıyorum 819 34,4 

Tamamen Katılıyorum 394 16,5 

Toplam 2.382 100,0 
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“Sivas’ta yatırımları desteklemek amacı ile verilen hibe ve teşviklerin, sadece büyük 

yatırımcıya verildiği bu durumun küçük yatırımcının rekabet gücünü olumsuz etkilediğini 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %34,4’ünün bu önermeye 

katıldığını, %16,5’inin tamamen katıldığını ve %24,2’sinin katılmadığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde yatırımları 

desteklemek amacıyla verilen hibe ve teşviklerin büyük yatırımcıyı desteklerken küçük 

yatırımcıyı olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla 

ekonomik birimlere verilen hibe ve teşvikler, genel ekonomi politikasının en önemli 

uygulama araçlarından biridir. Ancak verilen hibe ve teşviklerin büyük yatırımcıyı 

desteklemesi, büyük ve küçük yatırımcı arasında ortaya çıkan sosyo-ekonomik gelişmişlik 

farkını arttırmaktadır. Verilen hibe ve teşviklerden faydalanabilen büyük yatırımcı daha da 

büyürken küçük yatırımcı rekabet edemeyecek duruma geldiği için yok olmaktadır. Bu 

nedenle verilen hibe ve teşviklerin küçük yatırımcı için de daha avantajlı hale getirmek 

amacıyla ek tedbirlerin alınması gerekmektedir (Yayar ve Demir, 2012: 119).  

 

Tablo 20: Katılımcıların Anketteki 19. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 165 6,9 

Katılmıyorum 301 12,6 

Kararsızım 488 20,5 

Katılıyorum 984 41,3 

Tamamen Katılıyorum 444 18,6 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde kurumsallaşmış şirketlerin az sayıda olmasının ekonomik kalkınmanın önünde 

engel teşkil ettiğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %41,3’ünün 

bu önermeye katıldığını, %18,6’sının tamamen katıldığını ve sadece %19,5’inin katılmadığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde kurumsallaşmış 

şirketlerin az sayıda olmasının ilin gelişmesini engellediğini düşünmektedir. Kurumsallaşma, 

bir şirketin şahsi tercihlere bağlı olmadan, alanında uzman kişiler tarafından faaliyetlerin 

yürütülmesini ve sağlıklı bir şekilde şirketin büyümesini sağlayan yapının oluşturulmasıdır 

(Nalbantoğlu ve Çiçekli, 2006: 15). Aile şirketi sayısının fazlaca görüldüğü Sivas’ta 

yöneticilerin profesyoneller yerine kendi aile bireyleri içerisinden seçilmesi kurumsallaşma 

önünde engel teşkil etmektedir. Bu nedenle alanında uzman olmayan kişiler tarafından 

yönetilen işletmeler sektördeki gelişmeleri geriden takip etmektedir.  
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Tablo 21: Katılımcıların Anketteki 20. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 277 11,6 

Katılmıyorum 453 19,0 

Kararsızım 575 24,1 

Katılıyorum 659 27,7 

Tamamen Katılıyorum 418 17,5 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde kamuya ait kuruluşların özelleştirilmesinin Sivas için kayıp olduğunu 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %45,2’sinin bu önermeye 

katıldığını, %30,6’sının katılmadığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde kamuya ait 

kuruluşların özelleştirilmesinin Sivas için büyük bir kayıp olduğunu düşünmektedir. 

Günümüzde devlet, ekonomiye müdahale etmek yerine ekonominin yeniden yapılanmasını ve 

rekabetçi bir piyasa yapısına kavuşmasını sağlamak amacıyla kamuya ait kuruluşları 

özelleştirmektedir. Böylece mülkiyeti tabana yaymaya ve serbest piyasa ekonomisini 

canlandırmaya çalışmaktadır (Emir ve Toksoy, 2013: 27-34). Bu nedenle Sivas ilinde olduğu 

gibi verimsiz çalışan ve devlet bütçesine ağır yük olan kamuya ait kuruluşlar 

özelleştirilmektedir. Sivas ilinin kalkınmasında lokomotif görev üstlenecek değere sahip olan 

demir-çelik fabrikası da özelleştirmeden nasibini almıştır. Ancak unutulmalıdır ki ilin 

potansiyel varlığının mülkiyetinin kimde olduğunun önemi yoktur. Önemli olan bu tesisten 

elde edilecek katma değerin değerine değer katarak, Sivas ilinin ekonomisini canlandırmaktır.  

Tablo 22: Katılımcıların Anketteki 21. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 673 28,3 

Katılmıyorum 972 40,8 

Kararsızım 415 17,4 

Katılıyorum 238 10,0 

Tamamen Katılıyorum 84 3,5 

Toplam 2.382 100,0 
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“Sivas’ın tanıtımı için yapılan reklamların yeterli olduğunu düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar; ankete katılanların %40,8’inin bu önermeye katılmadığını, %28,3’ünün kesinlikle 

katılmadığını ve sadece %13,5’inin katıldığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinin tanıtımı için yapılan 

reklamların yeterli seviyede olmadığını düşünmektedir. Bir ilin reklamı, o ilin güzelliklerinin 

ön plana çıkarılmasıdır. Medeniyetler beşiği Sivas ili de geçmişten günümüze birçok tarihi 

eseri koruyabilmiş ve kültür zenginlikleri ile dolu bir ildir. Ancak ilin turizm potansiyelinin 

tanıtımı için yapılan çalışmalar ekonomik katkıya dönüşme noktasında yetersiz kalmaktadır. 

Bu noktada ilin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak, turist potansiyelini arttırmayı 

sağlayacak tanıtımlar için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak 

unutulmamalıdır ki tanıtım sonrası şehre çekilecek yerli ve yabancı turistlerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için şehre gelen turist beklentilerinin de karşılanması gerekir. 

Söz konusu beklentilerin karşılanması için ilde ulaşım, konaklama gibi turizm için gerekli 

olan alt yapı çalışmaları da tamamlanmalıdır (TEB, 2010: 17-20). 

 

Tablo 23: Katılımcıların Anketteki 22. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 658 27,6 

Katılmıyorum 687 28,8 

Kararsızım 398 16,7 

Katılıyorum 479 20,1 

Tamamen Katılıyorum 160 6,7 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilindeki tarihi eserlere yeterli özenin gösterildiğini düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar; ankete katılanların %56,4’ünün bu önermeye katılmadığını, %26,8’inin katıldığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilindeki tarihi eserlere 

yeterli özenin gösterilmediğini düşünmektedir. Anadolu’nun en eski tarihi merkezlerinden biri 

olan Sivas, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birbirinden farklı kültürel eserlere sahip 

adeta bir açık hava müzesidir (Sivas Valiliği, 2006: 82). İlin sahip olduğu en önemli tarihi 

eserlerden biri olan 1206-1228 yıllarında inşa edilmiş Divriği Ulu Cami, UNESCO dünya 

miras listesinde yer almaktadır (Sivas Valiliği, 2006: 82). Ulu Cami’nin yanı sıra çini 

sanatlarının en güzel mimari özelliklerini taşıyan Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve 

Mavi Medreseler de ilin ön plana çıkan diğer tarihi eserleridir (TEB, 2010: 20). Türkiye’nin 

en güzel mimari örneklerinin sergilendiği ildeki tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarının 

belirlenen süreden uzun sürmesi, tarihi eserlere gereken önemin verilmediğini 

düşündürmektedir. Bunun yanında kültür ve sağlık turizminin canlandırılmasında şehrin 

tanıtımının yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu düşüncelerin cevaplara da yansıdığı 

görülmektedir.  
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Tablo 24: Katılımcıların Anketteki 23. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 759 31,9 

Katılmıyorum 912 38,3 

Kararsızım 437 18,3 

Katılıyorum 214 9,0 

Tamamen Katılıyorum 60 2,5 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde turizm sektöründe verilen hizmetlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum” sorusuna 

verilen cevaplar; ankete katılanların %38,3’ünün bu önermeye katılmadığını, %31,9’unun 

kesinlikle katılmadığını ve sadece %11,5’inin katıldığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde turizm sektöründe 

verilen hizmetlerin kaliteli olmadığını düşünmektedir. Sivas ili yaz ve kış turizm talebine 

cevap verecek iyi potansiyele sahip olmasına rağmen kaliteli hizmet sunumu olmadığından bu 

potansiyel yeterince değerlendirilememektedir. 

Tablo 25: Katılımcıların Anketteki 24. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 248 10,4 

Katılmıyorum 294 12,3 

Kararsızım 399 16,8 

Katılıyorum 660 27,7 

Tamamen Katılıyorum 781 32,8 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde esnafların müşterinin memnuniyetini göz ardı edip, sadece kâr amaçlı çalıştığını 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %32,8’inin bu önermeye 

tamamen katıldığını, %27,7’sinin katıldığını ve sadece %22,7’sinin katılmadığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde esnafların müşteri 

memnuniyetini düşünmediklerini yalnızca kâr amaçlı çalıştıklarını düşünmektedir. 

Katılımcıların verdiği bu cevap, şehirdeki ekonomik birimlerin şehrin ekonomisine verdiği 

zararların diğer bir deyişle “negatif dışsallıkların” önemine vurgu yapmaktadır. Sivas ilindeki 
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esnafların Sivas’ın imajına verdiği zarar negatif dışsallığa güzel bir örnektir. Sadece kâr 

güdüsü ile hareket ederek faaliyette bulunmak bir ilin kalkınmasını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Çünkü kalkınma toplumsal bir olgudur. Kalkınma her ne kadar bireysel 

gayretlerin ve özverinin ürünü gibi görünse de, kalkınmada toplumların bir arada olmalarının 

ve birlikte ortak bir ruh oluşturmalarının da rolü büyüktür. 

 

Tablo 26: Katılımcıların Anketteki 25. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 FREKANS YÜZDE 

CEVAP Kesinlikle Katılmıyorum 515 21,6 

Katılmıyorum 629 26,4 

Kararsızım 708 29,7 

Katılıyorum 371 15,6 

Tamamen Katılıyorum 159 6,7 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ilinde esnaflar arası dayanışmanın olduğunu düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; 

ankete katılanların %26,4’ünün bu önermeye katılmadığını, %21,6’sının kesinlikle 

katılmadığını ve sadece %22,3’ünün katıldığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde esnaflar arasında 

dayanışma olmadığını düşünmektedir. Birlikten kuvvet doğar atasözü günümüzde dayanışma 

kavramıyla karşılık bulmaktadır. Osmanlı kültürünün her şekilde görüldüğü Sivas ilinde 

Osmanlı ticaretinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan Ahilik ve bu kültürün gereği olan 

esnaf dayanışması maalesef Sivas esnafları arasında yaygın değildir.  

Tablo 27: Katılımcıların Anketteki 26. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 444 18,6 

Katılmıyorum 775 32,5 

Kararsızım 710 29,8 

Katılıyorum 327 13,7 

Tamamen Katılıyorum 126 5,3 

Toplam 2.382 100,0 
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“Sivas ilinde firmaların büyüme endeksli çalıştıklarını düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar; ankete katılanların %51,1’inin bu önermeye katılmadığını, %19’unun katıldığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ilinde firmaların büyüme 

endeksli çalışmadıklarını düşünmektedir. Firmalar üretim miktarlarını arttırdıkları ölçüde 

büyüme göstermektedirler. Firmaların büyümeleri önündeki temel engellerden biri sermaye 

eksikliği diğeri ise kurumsallaşma önündeki kısıtlardır. Hâlbuki kurumsallaşma ile birlikte 

etkin bir örgütsel yapıya kavuşan firmalar, sağlıklı bir büyüme süreci geçirmektedir (Türk ve 

Yıldız, 2015: 2-7). Dolayısıyla Sivas ilindeki firmaların mevcut yönetim yapılarının 

değişmesi gerekmektedir. Bu noktada sektör temsilcisi kuruluşların, sektörde yer alan 

firmalara yönetim yapılarını değiştirmek için profesyonel destek sağlaması gerekmektedir. 

(TEB, 2010: 19-29).  

 

Tablo 28: Katılımcıların Anketteki 27. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 754 31,7 

Katılmıyorum 794 33,3 

Kararsızım 438 18,4 

Katılıyorum 270 11,3 

Tamamen Katılıyorum 126 5,3 

Toplam 2382 100,0 

“Türkiye’de en iyi demir rezervlerine sahip ikinci il olan Sivas’ın bu potansiyelini 

kullanabildiğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %33,3’ünün bu 

önermeye katılmadığını, %31,7’sinin kesinlikle katılmadığını ve sadece %16,6’sının 

katıldığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu ildeki demir rezervlerinin yeterince 

kullanılmadığını düşünmektedir. Madencilik sektörü diğer sektörleri ve il ekonomisini 

harekete geçirmek için öncü sektör olabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak istenilen 

yararın elde edilmesi için sektörde geçmişte yapılan yanlış politikaların terk edilmesi 

gerekmektedir. Özellikle çıkarılan madenlerin işlenmesi için gerekli tesislerin kurulması, 

diğer şehirlere işlenmek için gönderilmesi nedeniyle ortaya çıkacak nakliye masraflarını 

önleyecek ve şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacaktır.  

“Sivas’a yapılacak ikinci bir üniversitenin Sivas’ın ekonomisine katkı sağlayacağını 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %40,8’inin bu önermeye 

katıldığını, %28,1’inin tamamen katıldığını ve sadece %18,3’ünün katılmadığını 

göstermektedir (Tablo-29). 
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Tablo 29: Katılımcıların Anketteki 28. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 191 8,0 

Katılmıyorum 245 10,3 

Kararsızım 303 12,7 

Katılıyorum 973 40,8 

Tamamen Katılıyorum 670 28,1 

Toplam 2.382 100,0 

 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas iline yapılacak ikinci bir 

üniversitenin Sivas ilinin ekonomisine katkı sağlayacağını düşünmektedir. Literatürde bu 

yönde yapılan çalışmalar üniversitelerin bir bölgeye sağladığı katkının ekonomik, sosyal ve 

kültürel olarak üçe ayrıldığını göstermektedir. Konumuz itibariyle ekonomik gelişmişlik 

dikkate alındığında Sivas’a yapılacak ikinci bir üniversitenin öğrenci sayısındaki artışla ildeki 

ekonomik canlanmaya hizmet edeceği söylenebilir. Ayrıca uzun vadede bu üniversitenin ilin 

beşeri sermaye gelişimine katkı sağlayarak hem girişimci ruhunun gelişmesi hem de katma 

değeri yüksek sektörlerin gelişimine katkı sağlaması açısından önemli olacağı söylenebilir.   

Tablo 30: Katılımcıların Anketteki 29. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

 FREKANS YÜZDE 

CEVAP Kesinlikle Katılmıyorum 346 14,5 

Katılmıyorum 492 20,7 

Kararsızım 460 19,3 

Katılıyorum 608 25,5 

Tamamen Katılıyorum 476 20,0 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas halkının Sivas’ın gelişmesine engel olabilecek tutumları olduğunu düşünüyorum” 

sorusuna verilen cevaplar; ankete katılanların %45,5’inin bu önermeye katıldığını, 

%35,2’sinin katılmadığını göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas halkının tutumlarının 

Sivas’ın gelişmesinin önünde engel teşkil ettiğini düşünmektedir. Ekonomik kalkınmada itici 

güçlerin sınırlayıcılığı göz ardı edilmemelidir. Sosyo-kültürel değerlerin ekonomik 

kalkınmada dikkate alınması gereklidir. Her bir toplum kendi kimliğini ön plana çıkararak 

hayatın manasını ve önemini kalkınma olgusuyla birleştirip güçlü bir gelişme bilinci 

yaratmaktadır. Kalkınmanın nedeni ve amacı bu yönüyle kültürü oluşturmaktadır. Çünkü her 
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bir insan güzel bir hayat sürebilmek için ne yapması gerektiğine karar verirken kendi 

kültüründen beslenir (Yavilioğlu, 2002: 63). Sürdürülebilir kalkınma sürecinde ilde yaşayan 

halkın kendi kültürüyle beslenerek olumlu rol üstlenmesi, toplumun refahının artmasını 

sağlar. Çünkü sürdürülebilir kalkınma, toplumların sosyal ve kültürel yapılarıyla etkileşim 

içerisinde olan çok boyutlu bir süreci içerir (Kaypak, 2012: 11-16). Bu nedenle Sivas ilinde 

yaşananların ilin gelişmesi için kültürel yapıları ile kalkınma olgusunu birleştirmeleri ve 

gelişme bilinci ile hareket etmeleri gerekmektedir. 

Tablo 31: Katılımcıların Anketteki 30. Soruya Verdiği Cevaplara İlişkin Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cevap Kesinlikle Katılmıyorum 510 21,4 

Katılmıyorum 648 27,2 

Kararsızım 679 28,5 

Katılıyorum 368 15,4 

Tamamen Katılıyorum 177 7,4 

Toplam 2.382 100,0 

 

“Sivas ekonomisinin gelecek için umut vadettiğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar; 

ankete katılanların %48,6’sının bu önermeye katılmadığını, %22,8’inin katıldığını 

göstermektedir. 

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük çoğunluğu Sivas ekonomisinin gelecek için 

umut vadetmediğini düşünmektedir. Sivas; coğrafi konumu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, 

üniversitesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile İç Anadolu Bölgesi’nin avantajlı illeri arasında 

yer almaktadır. Sivas’ın gelecekte ekonomik açıdan Türkiye’nin önemli illeri arasında yer 

alabilmesi için; ilde yaşanan işsizlik, göç gibi sorunlara ve değişen sosyal yapının ortaya 

çıkardığı ihtiyaçlara uzun vadeli çözüm üreten ve ilin sahip olduğu beşeri sermayeyi 

güçlendirmeyi hedefleyen vizyon sahibi temsilcilere ihtiyacı vardır.  

Sivas ekonomisinde yaşanan sorunları tespit etmek için hazırlanan ankette katılımcıların 551’i 

son bölümde kendileri için ayrılan görüşler kısmına kendi görüşlerini yazmıştır. Görüşlerini 

belirten 551 kişinin %16,2’si belediyenin hizmetlerini, %12,5’i özel sektör yatırım eksikliğini, 

% 10,7’si kamu yatırım eksikliğini, %8,7’si ilin siyasetçilerini ve Ticaret Odasını, %8,5’i 

istihdam eksikliğini, %7,1’i Sivas halkını, %6,4’ü Sivas esnafını, %4’ü hizmet sektörünün 

eksikliğini, %2,9’u göçlerin artışını, % 2,7’si iklim şartlarını, %2,2’si hayat pahalılığını, 

%1,8’i şehrin bir merkezde toplanmasını ve %0,7’si ikinci üniversitenin eksikliğini 

eleştirmektedir. Bu cevaplar katılımcıların diğer sorulara verdiği cevaplarla 

karşılaştırıldığında sonuçların güvenilirliğini artırmaktadır (Tablo-32). 
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Tablo 32: Katılımcıların Ankete Yazılı Olarak Bildirdikleri Görüşlerine İlişkin Bilgiler 

YORUMLAR Cevaplar 

Frekans Yüzde 

Sivas Esnafının Eleştirilmesi 35 6,4 

Sivas Halkının Eleştirilmesi 39 7,1 

Belediye Hizmetlerinin Eleştirilmesi 89 16,2 

Siyasilerin Eleştirilmesi 48 8,7 

Özel Sektör Yatırım Eksikliği 69 12,5 

Kamu Yatırımlarının Eksikliği 59 10,7 

Hizmet Sektörünün Eksikliği 22 4,0 

İstihdam Eksikliği 47 8,5 

Hayat Pahalılığı 12 2,2 

İklim Şartları (Tarım-Hayvancılık) 15 2,7 

Şehrin Tek Bir Merkezde Toplanması 10 1,8 

Göç 16 2,9 

İkinci Üniversitenin Eksikliği 4 0,7 

STO Yetersizliği 48 8,7 

Diğer 38 6,9 

Toplam 551 100,0 

 

 

SONUÇ 

Katılımcıların verdiği cevaplar Sivas’ta işsizliğin azaltılması, göç olaylarının durdurulması, 

ekonominin canlanması ve ilin geliştirilmesi için bir takım önlemlerin alınmasının 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır.  

Özellikle siyasiler ve bürokratlar hakkındaki düşünceler dikkate alındığında şehrin 

kalkınmasına yardımcı olacak hamlelerin söz konusu yöneticiler nedeniyle atılamadığı 

düşünülmektedir. Halkın kendileri hakkındaki olumsuz algıyı değiştirmesi yöneticilerin 

üstlerine düşen sorumlukları yerine getirmesiyle mümkündür. Bunun pozitif ve objektif 

ifadesi ise Sivas ilinin kalkınması ve ülkede milli gelirden aldığı payı giderek artırmasıdır. 

Sivas ekonomisinde yaşanan bir diğer önemli sorun şehrin sahip olduğu potansiyelin yeterince 

kullanılamamasıdır. Özellikle katılımcıların verdiği cevaplar şehirde yatırımların artırılması, 
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eğitime önem verilmesi, turizme ilişkin tanıtımların yapılması, halkın şehrin tanıtımına 

yardımcı olması, ticaret hayatında kurumsallaşmanın sağlanması, madencilik gibi öncü 

sektörler oluşturulması ve istihdamın artırılmasına ilişkin her türlü tedbirin alınması 

yönündedir.  
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ABSTRACT: In recent years, Turkey has emerged as a major player in the global automotive 

industry. Owing to its skilled labor force, rapid growth and market potential, Turkey has 

gained tremendous attention of the major automotive industry players since 1960s. Yet, the 

potential for economic growth of the Turkish automotive cluster is highly dependent on the 

global strategies of the major transnational automotive corporations. The reasons why Turkey 

is considered as a favorable destination for multinational companies are not only the low-cost 

labor force as well as the given incentives during the last decades. In Konya these companies 

are notable as an important production center for the supplier industry. The clusters carried 

out in order to provide Konya with competitive advantage are contributing as long as it plays. 

In this study it is also dealt with with the help of Pajek analysis for how the network 

connections are built and competitiveness so that the conglomerate can gain competitive 

advantage. 

Key Words: Konya, Cluster, Automotive Sub-Industry, PAJEK 

 

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMALARININ AĞ ANALİZİ 

 

ÖZET: Son yıllarda Türkiye, küresel otomotiv endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak ortaya 

çıkmıştır. Vasıflı iş gücü, hızlı büyüme ve pazar potansiyeli nedeniyle Türkiye, 1960'lardan 

beri büyük ilgi gördü. Bununla birlikte, Türk otomotiv kümelenmesinin ekonomik büyüme 

potansiyeli büyük ulus ötesi otomotiv şirketlerinin küresel stratejilerine oldukça bağımlıdır. 

Türkiye'nin çok uluslu şirketler için uygun bir yer olduğu düşünülmesinin sebepleri, sadece 

son yıllarda yapılan teşvikler kadar düşük maliyetli iş gücü değil üretim becerisidir. 

Konya'daki şirketler de otomotiv yan sanayi endüstrisi için önemli bir üretim merkezidir. 

Konya’ daki otomotiv yan sanayi kümesi de  rekabet avantajı sağlamak için önemli bir rol 

üstlenmektedir. Bu çalışmada, Konya otomotiv yan sanayinin ağ bağlantılarının nasıl oluştuğu 

ve rekabetçilik PAJEK yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Küme, Otomotiv Yan Sanayi,PAJEK 

 

https://www.konya.edu.tr/en/sosyalbilimlerenstitusu
mailto:nyilmaz@konya.edu.tr
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GİRİŞ  

Giri In the last fifteen years, the notion of clusters has attracted increasing interest from 

academics and business practitioners (Saxenian, 1994; Porter, 1998; Swann et al. 1998; 

DTI,1998, Pandit, N.R. et al. 2001) and has been discussed emphasizing their strong and 

positive influence in promoting industrial development, innovation, and competitiveness and 

economic growth. Clusters, regional innovation systems (RIS) and policy instruments aiming 

to promote have been a key focus of recent studies, analyses and discussions (Sölvell et al., 

2013; Asheim, B. T., & Coenen, L. 2005; Asheim, B., & Gertler, M. S. 2005; Andersson et 

al., 2004; Andersson & Karlsson, 2004; Cooke 2001; Fritsch 2008; Hanson 2000). There is 

evidence that competitive clusters provide a fertile and conducive business environment for 

companies to collaborate with research institutions, suppliers, customers and competitors 

located in the same geographical area. They are becoming powerful engines of economic 

development and drivers for innovation (“Towards world-class clusters in the European 

Union: Implementing the broad-based innovation strategy”, October 17, 2008)1.  

1. Automotive Sector and Turkey 

In recent years, Turkey has emerged as a major player in the global automotive industry. 

Owing to its skilled labor force, rapid growth and market potential, Turkey has gained 

tremendous attention of the major automotive industry players since 1960s. Yet, the potential 

for economic growth of the Turkish automotive cluster is highly dependent on the global 

strategies of the major transnational automotive corporations. The reasons why Turkey is 

considered as a favorable destination for multinational companies are not only the low-cost 

labor force as well as the given incentives during the last decades (KSO,2011) .  

There is a need for a synthesis of the experience of high-tech clusters to determine the 

innovative and competitive potential of the Turkish Automotive Component Suppliers 

Industry and to understand how the productive capabilities of this particular cluster might be 

supported and upgraded to support economic development. An analysis of the historical 

development and growth of the Turkish industry as well as the policies related to the 

embeddedness of MNCs in comparison with other developing countries such as China and 

India can shed light on the question of how a developing country can structure its strategies to 

be able to upgrade and be competitive over time. In this sense, the key questions that motivate 

this study are whether there are foreseeable technological changes and product segmentation, 

strategies that could significantly enhance the competitiveness of local Turkish suppliers of 

automotive components and whether the local suppliers are possess the necessary, technical 

skill base and supportive social conditions of innovative enterprise to make those strategic 

shifts.  The same report of McKinsey Quarterly indicates that (Inampudi et al.,2008):  

“Product segments that allow suppliers to create value by dramatically improving their cost 

structure relative to that of competitors represent about 10 percent of the content of a typical 

vehicle. Such products are found throughout its electrical and electronic systems, chassis, 

exterior, and power train areas, and the competitive advantage stems primarily from 

significant investments in production efficiency, an optimized global footprint for 

manufacturing, or the aggressive sourcing of high-cost components in low-cost countries.”  

The research propositions outlined below will be evaluated based on quantitative data to be 

collected in Turkey. The study will first of all try to shed light on the potential for 

restructuring for automotive suppliers, and secondly to better explain how the Turkish 

experience compares to findings from China and India. Turkey is a country of about 76 

million people and its gross domestic product (GDP) in 2010 is expected to be 710.7 billion 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

70 

 

USD. At this juncture, GDP growth which was about 8.4% in 2005; 6.9% in 2006; 4.5% in 

2007; 1.1% in 2008 appears to be too slow due to the negative effect of the crisis whereas the 

average annual trend for the growth rates of GDP per capita income between 2002 and 2006 

was 4.6%. Turkey has made significant improvements in terms of the functioning of its 

market economy. Since the 2001 financial crisis, economic growth and disinflation have been 

very strong (http://www.taysad.org.tr/uploads/dergi/Taysad-Dergi-Sayi-90-Eklenme-Tarihi-

16-Eylul-2016-Cuma/pdf/taysad90.pdf.) 

According to the report titled “Towards world-class clusters in the European Union: 

Implementing the broad-based innovation strategy” outlining a policy framework to facilitate 

the development of more world-class clusters in the EU issued on October 17, 2008, 

competitive clusters providing a fertile business environment for companies to collaborate 

with research institutions, suppliers, customers and competitors located in the same 

geographical area are getting powerful engines of economic development and drivers for 

innovation. In 2008, Turkey was indicated as one of the seventeen countries producing over 

one million vehicles and ranked 15th in global automotive production while 5th in Europe as 

seen below. The Turkish Automotive Industry experienced a remarkable transformation 

period as a result of the investments and transfer of technology which have led the increased 

competitive power. Based on the assumptions within the quick fact -Turkey’s Automotive 

Industry by AMA, Turkey is likely to be the 3rd largest auto producing company in Europe as 

well as the 10th in the world by 2015 .  

The automotive Industry is one of the critical examples with regards to the attempts in 

upgrading of local supply industry as well as facilitating knowledge and technology transfer. 

As an example: “In the case of TOFAS, at the beginning of the establishment of the TOFAS 

R&D centre, there were about 10-15 people working and now this number multiplied by 30. 

Today we are talking about almost 350 R&D staff working on more innovative solutions for 

the future. We managed to move further from producing small pieces to a complete design of 

a car. But we should admit that we have received such big progress as a result of a win-win 

principle as this was also an opportunity for FIAT to be able to reduce the costs for its R&D 

needs. TOFAS also initiated a project under the University-Industry Collaborative Research 

Centers Program (USAMP) in collaboration with Istanbul Technical University. This was 

something which really accelerated the emergence of cooperations between both sides.”- 

Strategy Planning Technology Consultant, Koc Group . 

According to the report (2009) - Models and Strategies for National Technology and 

Innovation Capacity Development in Turkey, the automobile industry with an outstanding 

export performance in the last decade can be considered as a vibrant and growing sector.It is 

clear that there is an existence of a strong domestic industrial and supplier base. “The 

automobile parts and components sector has developed to some extent in the 1970s and 

1980s, and has attracted foreign investment in the 1990s. Strong and responsive supplier-

producers links have enabled automobile producers to expand their capacity and output 

rapidly after the 2001 crisis”. 

Automotive production in Turkey rose 9 percent year-on-year in the first six months of 2016 

and realized as 725.500. According to the Automotive Manufacturers Association (OSD) 

report total production increased by 9 percent within the JanuaryMay period of this year, 

while automobile production realized as 441.366 units with an increase of 13 percent year-on-

year (http://www.taysad.org.tr/uploads/dergi/Taysad-Dergi-Sayi-90-Eklenme-Tarihi-16-

Eylul-2016-Cuma/pdf/taysad90.pdf). 

http://www.taysad.org.tr/uploads/dergi/Taysad-Dergi-Sayi-90-Eklenme-Tarihi-16-Eylul-2016-Cuma/pdf/taysad90.pdf
http://www.taysad.org.tr/uploads/dergi/Taysad-Dergi-Sayi-90-Eklenme-Tarihi-16-Eylul-2016-Cuma/pdf/taysad90.pdf
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2. Konya Automotiv Sub-Industry 

In Konya, there is a better view of the automotive parts than the general situation of the 

automotive subsidiary industry, especially since the production is done for the nonautomotive 

sectors, especially for the machinery sector. Turkey has 41% of the registered producers in 

Konya with smaller scaled firms compared to the average of the country. Konya’s share of 

engine part employment is close to 8.8% and its share in production capacity is close to 23%. 

Konya’s US $ 209 million worth of automotive industry exports (out of the total US $ 282 

million) in 2015 consisted of engine parts (74%). In recent years, exports of engine parts have 

increased by 25%, and about 14% of Turkey’s total engine parts exports are made from 

Konya. Konya’s success in this product group, where the competitive power of the Turkish 

automotive subsidiary industry is relatively high, is parallel to the machinery sector 

infrastructure and tractor production in the city. This infrastructure can be better assessed 

through product diversification. Exports of motor parts and accessories in Konya are 

increasing every year. Turkey has 32% of registered producers in Konya with smaller scaled 

firms than average. The share of Konya’s gearbox and differential components in employment 

is close to 23.4% and its share in production capacity is close to 40%. 7.4% of the registered 

vehicle body producers in Turkey are in Konya. Konya has 5.8% share in the vehicle body 

employment (MEVKA, 2017:27-32).  

3. Konya Automotiv Sub-Industry Cluster Network Analysis  

Demonstrating a variety of networks in the Konya region, in theoretical terms, the central idea 

of our analysis of the data and the information collected through the interviews providing 

relevant indicators about the strategies, the modalities of relational and economic connections, 

and the business networks of Konya. Based on the theoretical argument detailed in the 

previous chapters propositions will be formulated and demonstrated below based on micro 

level network data, collected at the firm level in Konya’s industrial districts.  

3.1. Metod  

In this regard, for the network analysis, data collection and the empirical analysis for this 

study were exemplified by interviews with company managers involved in a variety of 

regional organizations. In this sense, we conducted exploratory field interviews with 228 

managers of firms that have enabled us to conduct the upcoming analysis in the field: First, 

the density and centrality degree of networks according to level of development of inter-

organizational relations; and second, the clustering coefficient according to the different 

levels of geographical proximity among firms.  

Moreover, for the analysis of the relevant data, we used a networking approach in order to 

analyze the data collected. These are of course mathematical (network) and statistical 

approaches in this regard. In this study, we used network analysis tools for the deterministic 

sides of the expected networks. Mainly, PAJEK (*) software developed for social network 

analysis was used. 

In the analysis, we have prepared directed networks, or digraphs, that consists of a set N of 

distinctive nodes indexed by 1, 2, ... and a set of A of ordered pairs of node indices, (i, j) ∈ A, 

                                                 

* See Batagelj and Mrvar (2002) 
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or directed arcs. (Therefore, (i, j) not equal to (j, i) if i is not equal to j.)(†) In our networks, 

we ha ve also calculated the rank of nodes as the number of arcs that enter and leave each 

node. e.g. In Figure 1 (the SC network), R(197) = 20) (‡) 

Therefore, as related to the networking theory, we may expect some firms, given that they are 

best positioned in the relevant SC network, could have a higher ability to incorporate with 

other firms from or abroad the network. Furthermore, it is likely that these firms search for 

and use tacit and codified external knowledge than other firms in the related network. Based 

on the previous technical arguments, we thus can claim that some firms having more relations 

use knowledge to a greater extent than other firms operating in the Konya region. 

Here, the notion of our analysis is networks, centrality and betweenness. First, we will 

calculate the centrality degree (betweenness centrality) of a network structure as a key 

analytical concept in the network analysis.  Moreover, while there were several different 

measures of network centrality in existence, our bi-directional or symmetrical data structure, 

enclosed with both the listings of names from suppliers to buyers, and also from buyers to 

suppliers, presented us the extremely sparse nature of the network in Konya district, as which 

each of 228 manufacturing firms are asked to list up only to 5 (five) prime buyers and 

consequently 5 (five) suppliers from the web of its relations. In turn, this, particularly and 

practically, made it possible to produce meaningful results from the analysis of relations 

employing common centrality measures. Here, we must mention that here, as it is used in our 

survey, our centrality measure did not fully determine the relative positions of each of firms’ 

suppliers and buyers in the network (Wasserman and Faust 1994).  

Furthermore, as used particularly in this work, in the network theory, betweenness is a 

centrality measure of a vertex within a graph. Vertices that occur on many shortest paths 

between other vertices have higher betweenness than those that do not. For an any graph G = 

(V,E) with n vertices, the betweenness CB(v) for vertex v is: 

 

where σst is the number of shortest paths from s to t, and σst(v) is the number of shortest 

paths from s to t that pass through a vertex v.  

In this study, betwenness can be regarded as a measure of how long it will take information to 

spread from a given vertex to other reachable vertices in the network (Newman, 2003). 

Hence, as a first, in the context of subcontracting networks in Konya, the degree of 

betwenness centrality of the network was determined by the aggregate number of listings of 

the firm as each of the listed five prime buyers and sellers, by the 228 producer firms fully 

interviewed. By using PAJEK network analysis software, first, we have prepared a partition 

of this small-scale industrial district network model based on the criterion of the number of 

inter-organizational relations that the firms have developed, as prime buyers and sellers (the 

                                                 

† The directed arcs are all omitted in the graphs to use some space. 

‡ The calculatin is as follows: Rank(k) = |Nb(k)| + |Na(k)| where |Nb(k)| – in-degree and 

|Na(k)| – out-degree 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vertex_%28graph_theory%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_%28mathematics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Shortest_path_problem
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SC network). In our analysis, the centrality of the network indicates how condensed the 

networks are. 

 

 

3.2.  Automotive Sub Industry Sector Analysıs Of Konya 

In the Konya region, it is hard to consider a scheme that suppliers may represent to establish 

long-term relationships with their customers in the Konya landscape. We can also depict that 

innovations and capabilities may be communicated to customers, while comparing higher 

degrees of buyer network density with the total SC statistics. Traditionally, in literature, much 

interaction between suppliers and their customers at all levels of the supply chain takes place 

at trade fairs, exhibitions, and even conferences as providing important networking 

opportunities in the industrial districts of Turkey. 

Table 1: Descriptive statistics of the Supply-Chain Network in Konya 

 SC Total 

* 

Supplier Network 

** 

BuyerNetwork 

*** 

No. of actors 921 226 798 

Density 0.23880 0.35678 0.40567 

Network centralization (betweeness) 0.18920 0.13344 0.08215 

Overall graph clustering coefficient 1.112 1.1145 1.0123 

* see Figures 1 and 2, ** see Figures 3 and 4, *** see Figures 5  

 

Figure 1: The supply chain network of the Konya region 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

74 

 

 

Figure 2: The supply chain network of the Konya region – Possible structural holes 

 

 

Figure 3: The supplier network of the Konya region 
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Figure 4: The supply chain network of the Konya region – Possible structural holes 

 

Figure 5: The buyer network of the Konya region 
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In the analysis, above Figures 1 and 2 visualizes the Konya’s regional supply-chain network 

of producers (among which sector , etc.)  where nodes are eventually suppliers and buyers; 

and the current scheme depicts the scheme that at least 4 firms may be considered as 

innovators by residing at the center of this networks (see Figure 1). Vertices numbered 197  - 

firm 2272 (with 20 linkages), 165 – firm 2037 (with 23 linkages) and 186 firm 2150 (with 22 

linkages) are considered to be specialized firms in the network. These firms may also 

considered to be the successors of the region dominating the economic structure of Konya. By 

following a strategy of higher specialization, possible industry - university linkages on the 

other hand re-forms the network by covering the broadest range of technical support in many 

reearch fields.  

Supply of machines 

Table 2 : Descriptive statistics of the Technology Providers Network in Konya 

 Technology 

Providers Network 

No. of actors 274 

Density 0.39714 

Network centralization (betweeness) 0.24439 

Overall graph clustering coefficient 1.36834 

 

Figure 6.  Cities are supplied machines 

As a result of analysis of the data collected, the first issue has been supplying businesses in 

the cities in which they use in production of machines intended for the country. Businesses in 

the sector in Konya and Istanbul machines provides a maximum. Other prominent in the 

provinces Ankara, Izmir, Kocaeli, Bursa and Kayseri. The intensity of the relationship 

between supply chain as shown in the graph. 
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Figure 7.  Countries are supplied machines 

Businesses in the supply of machines which countries are preferred, especially Taiwan and 

Japan in the Far East countries is preferred. In Europe, the Far East countries, Germany and 

then come to the fore. Other countries in the supply of machinery and equipment in the United 

States, Italy, Czech Republic, China, Russia and Korea. 

Replacement parts supply 

 

Figure 8.  Countries are supplied replacement parts 
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Figure 9.  Cities are supplied replacement parts 

Replacement parts supply relationship established intensive countries of Thailand and 

Germany. Although there are some other countries, it has such a relationship, a condensation 

can not be mentioned. If the supply of replacement parts to the fore the existence of the 

concentration can be mentioned among the cities of Konya and Istanbul. Following these 

cities are in Ankara and Kocaeli. 

To supply Maintenance and Repair Services 

Table 3: Descriptive statistics of the To supply Maintenance and Repair Services 

 Maintenance Network 

No. of actors 266 

Density 0.15680 

Network centralization (betweeness) 0.30617 

Overall graph clustering coefficient 1.07680 
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Figure 10. countries are supplied  maintenance and repair services 

Maintenance and repair services are supplied in Thailand and Germany. This is also a 

consequence of the machinery and equipment, mainly because it was from these countries. In 

addition, the result obtained in Germany and Thailand, making after-sales service vendor 

companies interpreted as having adequate qualifications. 

Repair and maintenance services of the companies prominent or seen a company that 

difference. Maintenance and repair of machinery and equipment from the authority of the 

company to give a lot of companies is one of the main reasons for this. Nevertheless İmaş 

Eges company names such as it is more preferable. Also the maintenance-related problems 

are of our own making firms. For maintenance and repair services Konya, Ankara and 

Istanbul, maintenance and repair companies established a relationship with. 

 

Figure 11. Companies that provide maintenance and repair supplies 
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Logistics Service Providers 

Table 12: Descriptive statistics of the Logistics Service Providers network in Konya 

 Logistics Service 

Providers Network 

No. of actors 210 

Density 0.23426 

Network centralization (betweeness) 0.04759 

Overall graph clustering coefficient 1.23451 

 

Figure 12..  Logistics firms preferred to 

Preferred for logistics companies, Yurtiçi Kargo, Kaya Nakliyat, Özkan Nakliyat, Aras 

Kargo, Kargokar, Destan Ambar, MNG Kargo . Preferred for logistics cites Konya, İstanbul, 

İzmir ve Hatay .  

E) AUDIT Firms 

4. CONCLUSION 

Consequently, we must denote that in this study our aim is to model the effects of networking 

in a regional district, Konya, by using a representative firm approach. In particular, the aim is 

to isolate any networking effects that the network density, we have defined, may have on the 

aggregate level of agglomoration. To do this we have further demonstrated the network 

models of firms arranged on a region (for our modelling results, we assume the networks 

contain no loops or multiple chains). By demonstrating the network grid, we have the 

opportunity to compare the levels of “betweenness of firms”, depending on the relative 

position of firms on the network. In this study, this betweenness centrality degree is 

interpreted as the degree of accessibility to other firms. Here, accessibility is related to 

number of relationships between firms with common patterns of partnerships. In general, 

these ideas of “betweenness” are referred to as such networking density. When compared with 
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the SC statistics given in Table 2, the statistics show weak degrees of clustering in the case of 

the analysis of suppliers and buyers. However, the low levels of number of nodes when 

compared to SC total statistics, may show that the producers (manufacturers) are looking to 

reduce the number of suppliers with whom they deal directly; compared to the strongest 

companies, some firms may be looking for ways to increase the scope of the product they are 

able to offer to many other customers and other production networks. 

In the Konya region, it is hard to consider a scheme that suppliers may represent to establish 

long-term relationships with their customers in the Konya landscape. We can also depict that 

innovations and capabilities may be communicated to customers, while comparing higher 

degrees of buyer network density with the total SC statistics. Traditionally, in literature, much 

interaction between suppliers and their customers at all levels of the supply chain takes place 

at trade fairs, exhibitions, and even conferences as providing important networking 

opportunities in the industrial districts of Turkey. 

As is known, however, the network in the local market must be strong so that the automotive 

supplier industry can provide competitive advantage. In this case, innovation and R & D 

increase. Competitiveness provides advantages both at national and international level. 
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ABSTRACT: In the world of science has developed two main areas of the study of economic 

mechanisms. The first approach is often characterized as informational; the second is as 

functional as its application is focused on the implementation of the functions are relevant at 

the moment of the economic system. 

Improvement of the mechanism of the interaction of monetary policy and the competitiveness 

of firms involves the development of efficient methods for the analysis and management of 

known relationships between monetary indicators and corporate financial indicators. We can 

say that the vast majority of Central banks have changed the benchmarks of its monetary 

policy in view of the isomorphism in relation to the national business. The category 

"competitiveness of companies" and the methodology of its interdependence with monetary 

policy is often regarded by Russian scientists. The development of adequate methodological 

approaches to the analysis of the influence of monetary policy on the competitiveness of 

companies, of course, increase the efficiency of the measures taken by the Central Bank, as it 

will allow you to obtain a reasonable quantitative assessment of the impact of the instruments 

of monetary policy on the corporate sector, which is extremely important in terms of the 

existing macroeconomic models of economic development. The concept of market 

mechanisms is the widespread use of methods of mathematical game theory. Optimization of 

the economic mechanism should be determined by the minimization of the control actions in 

order to maximize the achieved positive result. Under the minimizing control action at the 

mechanism of monetary policy– the competitiveness should understand the permissible scope 

of fluctuations of monetary indicators. Criteria for selection of these performance indicators is 

the degree of adequacy of the Central Bank changes the monetary indicator of the economic 

situation, as well as their positive impact on corporate financial indicators (NOPAT, NPV 

ICF). 

Key Words: monetary policy, competitiveness, transmission mechanism, working capital, 

national business. 
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INTRODUCTION 

In the world of science has developed two main areas of the study of economic mechanisms. 

First developed in the works of L. Gurvits, R. Myerson, E. Maskina, received in 2007 the 

Nobel prize in Economics for contributions to the theory of economic mechanisms. The 

second approach was developed by representatives of the French economic school, in 

particular A. Coleman. 

The first approach is often characterised as informational; the second is as functional as its 

application is focused on the implementation of the functions are relevant at the moment of 

the economic system. 

As noted by the researchers of the theory of economic mechanisms 

Sergei Izmalkov, Sonin K., Yudkevich M. "the Theory of economic mechanisms grew out of 

the "in-glaznogo" section of economic science dealing with the study of the structure and 

function of the planned economies. In the course of its development the theory of mechanisms 

and gave direct practical applications from the allocation of donor organs to multimillion-

dollar auctions for virtual currency. Now it is based the whole modern microeconomics – 

main phase – definition of the equilibrium or profit maximization"1. As noted by one of the 

developers of the theory of economic mechanisms E. Maskin: "the Theorist wants to explain 

or economic, or social results of activity of institutional structures. But in the theory of the 

formation mechanisms, the opposite is true. We start with defining a desired outcome or 

social goal. And then we wonder, can there be created an Institute (the mechanism) to achieve 

this goal. If the answer is positive, we want to know which form should have such a 

mechanism"2. This author gives the following definition: "a Mechanism is an institution, 

procedure, or game for determining outcomes".According to E. Maskina, economic 

mechanisms must be compatible with incentives that determine the activity of economic 

entities. The three main problems of the theory of economic mechanisms it considers the 

conditions for the creation of such mechanisms, their forms and directions for use. 

In particular, in the study of the monetary sector is analysed gear transmission mechanism of 

the regulatory effects of the Central Bank, resulting in changes in the dynamics of 

macroeconomic indicators. In the literature of the transmission mechanism of monetary policy 

is often divided into 2 channels: classic and neoclassical. According to3 the first group 

includes the investment channels, the channels of consumption, the channels of international 

trade. The second group, all channels due to the imperfection of the market: banking and the 

balance sheet. So, the momentum changes sent the economy monetary policy passes through 

three stages. At the first stage of change in the market interest rate and the exchange rate. In 

the second phase is correction of financial asset prices, which affects the spending of 

households and firms. Developments in the real sector lead to changes in the structure of 

                                                 

1 Izmalkov, S., Sonin K., Yudkevich M. the Theory of economic mechanisms// economy 

Questions. 2008, № 1, p. 26.  

2 Maskin E. Mechanism design: how to implement social goals. Nobel prize lecture. 

December 8, 2007 // http:/nobelprize.org/nobel_prizes/economics, p. 296. 

3 Boivin J., Kiley M.T., Mishkin F.S. (2010) How Has the Monetary Transmission 

Mechanism Evolved Over Time? Handbook of Monetary Economics, ed. 1, vol. 3, ch. 8, pp. 

369–422. Elsevier. 
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balance sheet of the borrowers and affect the macro. Begins the second round of correction in 

market interest rates. Finally, during the third phase of the observed macroeconomic 

adjustment: the change in economic growth and unemployment, which induces a recalculation 

of prices and wages. The national economy is transitioning to a new economic equilibrium. 

We can distinguish several schemes by which in the second phase of the transmission pulse of 

the monetary changes affect the aggregate demand. These schemes and represent a channel of 

transmission mechanism. In Russia currently use 4 channels: interest rate, credit, currency, 

value of assets4. Change the key rate in the economy is translated in the following main 

channels: interest rate, credit, currency and asset prices. They are presented in figure. 

 

 

Figure. Transmission channels of monetary policy the Central Bank of Russia 

Statement of the problem.  

However, the effectiveness of the channels are constantly reducing is made because it is 

adapting, so are constantly changing means and additional channels in the basic structure. The 

authors propose to review the elements of the channels the sphere of influence of the 

securities market and to consider each channel of both macro and micro level. Activated 

channels are: interest rate, credit, currency, cross-border. 

There is always the difficulty of identifying the channels. Changing the portfolio, political 

partners. Therefore, the authors consider the mechanisms of the channels from the perspective 

of not only macro - but also micro and insist on the need for wider use of the Institute interest 

rates. In the theory of economic mechanisms, special attention is paid to the exchange of 

information between market participants. The information process is viewed as a 

                                                 

4 The main directions of monetary policy of Russia in 2018 www.cbr.ru 
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decentralized, since each entity has complete data only about their own needs, resources, 

affordable prices and the available information from the financial statements of competitors. 

Analysis of decentralized information processes have led developers of the concept being 

considered to the difficult conclusion that in conditions of deficiency of information the use of 

any of the established rules does not ensure the achievement of goals5.  

The essence of the information approach consists in overcoming market failures in the result 

of asymmetry of information at the disposal of its members, due to the functioning of 

economic mechanisms for achieving specific goals. The implementation of the objectives of 

monetary policy is associated with intensive information flow-mi. Its impact on the 

competitiveness of companies is one of the most important objectives of Central banks. For 

example, in the EU to assess the desired look prep 2008 using EONIA (Overnight uro Indice 

Average), SONIA (Sterling Overnight Indice Average) and OIS (overnight index swap). In 

Russia, the design of monetary policy also includes OIS. On the basis of "a curve Overnight 

Index Swap" or EONIA predict future monetary policy and it can be used as an indicator of 

market expectations to change the key interest rates of Central banks of different countries 

(England, the ECB, the fed, etc.). In the Eurozone there is a consistent concept of monetary 

policy (the proxy Bank) and inter-group heterogeneity of the business and credit cycles, 

therefore, determined the parameters of competitiveness for enterprises and they were defined 

at the lower level. Depending on the situation, the authors used a panel VAR including 

lending standards. 

Methods 

Optimization of the economic mechanism should be determined by the minimization of the 

control actions in order to maximize the achieved positive result. Under the minimizing 

control action at the mechanism of monetary policy – the competitiveness should understand 

the permissible scope of fluctuations of monetary indicators. Since in different States of the 

economic environment the validity of the fluctuation will be different, it is advisable to use 

estimates of the effect of each monetary indicators on the competitiveness of companies. 

Criteria for selection of these performance indicators is the degree of adequacy of the Central 

Bank changes the monetary indicator of the economic situation, as well as their positive 

impact on corporate financial indicators (NOPAT, NPV ICF). These theoretical assumptions 

can be formalized in optimization of economic and mathematical models of VAR (1): 

) +     (1) 

where: Kt – the competitiveness of the company in period t;  

A(Kt-1) is a polynomial of competitiveness of the company in the period (t-1), i.e. precede 

total period; 

t-lag calculations or forecasting;  

y1 – NOPAT;  

                                                 

5 Hurwicz L. But who will guard the guardians? Nobel prize lecture. December 8, 2007 // 

http:/nobelprize.org/nobel_prizes/economics, p. 282. 
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y2 – NPV;  

y3 – ICF;  

y4 – IR – ROI;  

y5 – other factors; 

y1; y2; y3; y4; y5 – polynomial of indicators of investment efficiency; 

z1 – the impact of the money supply.  

z2 – the impact of interest rates;  

z3 – the impact of inflation; 

z4 – the impact of exchange rates;  

z5 - index swap;  

z6-investment rate;  

z7 - rate evrobon; 

) – the polynomial indices of the transmission mechanism; .  

This model can have some limitations: 

 

 

f y y y y

f z z z z

1 2 3 4

1 2 3 4

0

0

; ; ;

; ; ;









   

Model (1) shows that the competitiveness of companies is determined by the dynamics of 

financial indicators, primarily the yield or the rationality of the investment. The authors of the 

study, the main emphasis was put on classic investment transmission channel, since in Russia 

there are serious problems with the investments and credit flows. 

The concept of market mechanisms is the widespread use of methods of mathematical game 

theory. It analyzes the selected players strategies and results, which are determined by the 

interaction of the different strategies chosen by all participants. The chain of links "strategy – 

the result" is interpreted in the concept of L. Hurwitz as a mechanism6.To the conditions of 

creation of effective economic mechanism in any of the spheres of economic life include: 

sustainable financing institutions for the operation of such mechanisms; the adequacy of 

information for the analysis of productive activity of their functioning; the quality of the legal 

framework. A typical example of "imputed", i.e. an artificially created mechanism to achieve 

specific tasks, is an amplification of the impact of cross-border channel of the transmission 

mechanism. 

R. Myerson in his work pays great attention to the information component of markets and 

interprets institutions as mechanisms of information exchange and coordination of actions of 

                                                 

6 Hurwicz L., cit., p. 284. 
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economic entities7. Accordingly, for him, institutions are the basis of functioning of economic 

mechanisms. In the works of this author also focuses on improving the efficiency of allocation 

of resources and property rights.  

The basis of the functional approach developed in the theory of economic mechanisms is the 

notion of the interdependence of the phenomena of economic life, which predetermines the 

possibility of their classification. On this basis A. Coleman gives the following definition: "In 

General terms, economic instruments can be defined as a necessary relationship that naturally 

occurs between various economic phenomena"8. In the framework of the functional approach 

argues that the main instrument of disclosure of the relationship between economic 

mechanisms is the economic analysis. The functional approach is clearly different objective 

economic mechanisms created by the state and public institutions, legislative acts, policies 

and procedures. All the results of the regulatory activities of the state are United in the 

concept of "economic mode", otharkiwate it differs from the concept of "economic 

mechanism". However, these concepts are not separated in one of the first works on this 

subject – the study of Christ S. "a Brief sketch of the main economic mechanisms"9. 

Supporters of the functional approach relates to the elements of the economic mechanism, 

first, the original phenomenon; secondly, the resulting phenomenon; the third, occurring in 

between the process. The direct effect of the mechanism is that the original phenomenon 

causes a chain reaction of interactions with other phenomena without any additional 

influences. On this basis, the functional approach suggests that the sequence of actions in the 

course of manifestation of the economic mechanism is due to the properties of the original 

economic phenomena. 

Functional analysis suggests that economic arrangements prevailing in the economic 

environment can be identified by the methods of economic analysis. This is because the action 

of such mechanisms is manifested in the dynamics of statistical indicators and the structural 

shift. A. Kuhlmann put forward the following theoretical position: "assuming that the 

mechanisms are the systems of relationships of economic phenomena that arise in certain 

circumstances under the influence of the initial pulse, then theoretically the economic 

mechanisms can exist as long as there is a different pulse in each system of interconnected 

phenomena under different conditions. Their number can be calculated as the product of the 

number of pulses to the number of existing relations of economic phenomena"10. 

The basis proposed by A. Kuhlman classification of economic instruments, about the 

principle of influence on economic phenomena. Based on this principle A. Coleman 

highlights the economic mechanisms of open and closed types. The former relate to the 

mechanisms that determine the emergence of new, different from the source of economic 

phenomena. In this case, there series not previously observed in the economic system 

phenomena and a new direction in the evolution of the system in General, and in particular 

                                                 

7Myerson R. Perspectives of mechanism design in economic theory. Nobel prize lecture. 

December 8, 2007 // http:/nobelprize.org/nobel_prizes/economics, p. 322. 

8 Kulman A. Economic mechanisms: TRANS. with FR. – M.: "Univers", 1993, p.7. 

9Rist Ch. Précis des mécanismeséconomiqueselementaires. – Paris: Sirey, 1947. 

10 Kulman A. Economic mechanisms: TRANS. with FR. – M.: "Univers", 1993, p.16. 
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and occurs with the transmission mechanism or structure of the securities market. The authors 

consider structured products and created the market segment ETFs. Thus, the Moscow 

exchange provides the opportunity to Transact in U.S. dollars on the terms T+0 against eight 

ETFs under the brand name FinEx ETF. That is, in contrast to structured products, these 

contracts can be traded at any time at the request of the investor. VTB 24 (PJSC) opened 

access to trading currency of the ETF settled in US dollars. The innovation will allow the 

Russian investors traditionally prefer foreign currency deposits, to invest on the Moscow 

exchange without the need for prior conversion into Russian rubles. 

To private A. Coleman considers the mechanisms as a result of which there is a reproduction 

of the original economic phenomena. 

To analyze the interpretation we are actually talking about the mechanisms of economic 

dynamics and statics. Moreover, A. Coleman sees the reason for the evolution of the system 

in the differences of impulses, impact on economic events, although doesn't explain the 

symptoms and nature of such impulses. 

The mechanisms of open type to a functional approach are: a mechanism for the equilibrium 

of the national economy and the outside world (exchange mechanism); mechanism of balance 

of production and consumption; mechanisms of transformation of income into capital and the 

inverse transformation (financial arrangements). Characteristically, the equilibrium state is 

considered in considered venom approach the result of the action of the mechanism. 

Classification of mechanisms of closed type, according to A. Kuhlman, may be based on the 

strength of the effect of the secondary pulse in comparison with the primary. In the first 

embodiment, the secondary pulse is stronger than the primary. Therefore, in the system occur 

increasing oscillations. In the second case, on the contrary, the first impulse is stronger than 

the secondary. Consequently, the in the system manifest as damped oscillations. In the third 

case, the primary and secondary pulses are equal, and this leads to cyclical fluctuations. 

As another principle of classification of economic mechanisms in the framework of the 

functional approach is the possibility or impossibility of quantitative evaluation of action 

mechanisms. In particular, for mechanisms not amenable to if-quality assessment A. Coleman 

considers the mechanism of economic cycles and cumulative process of Wicksell K., 

dependence of price dynamics from changes in interest rates. Mechanisms, measurable, is an 

animated mechanisms in the areas of employment and investment. The authors come from the 

interconnectedness of the concepts of "mechanism" and "system". Both these concepts 

presuppose the existence of an object, structure, as well as the dependence of members and 

their interaction on the basis of backward and forward linkages. But the mechanism includes 

the most sustainable, long-term connection system, which can be used by management subject 

to the regulatory impacts on the system as a whole. In this sense, we can say that the 

mechanism is allocated by the subject of the interrelationships of the system to manage it and 

ensure its evolution in the selected subject direction. 

Application of the proposed classification to the monetary mechanism – the competitiveness 

allows you to determine that this mechanism refers to the identified result of the economic 

analysis the objective mechanisms; permanent; contains evolutionary di-nalichnye structure 

used to manage the economic system; exposed to SIL-term impact of economic environment; 

provides a strong interaction, a multiplicative elasticity and effect and feedback in the 

economic system. 
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Conclusion 

Thus developed in the study of the integral approach is the recognition of the objectivity of 

economic mechanisms, their informational nature, the formation and functioning on the basis 

of sustainable backward and forward linkages, application to the study of mechanisms of 

methods of system analysis, hierarchy of additivity, the possibility of use in control and 

optimization. The functional approach, in contrast to the information based on the study of the 

objective foundations of the formation of economic mechanisms. To overcome the limitations 

of informational and functional approaches of the theory of economic mechanisms possible 

within the framework developed in this study, an integrated and simulation approaches. 
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ÖZET: Türkiye’de hükümet yakın bir zamanda faizsiz sigortacılığı Türk Finansal Piyasası’na 

kazandırmak için planlama içerisindedir. Bu yolla faiz hassasiyeti nedeniyle geleneksel 

sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşların finansal sisteme kazandırılacaktır. Böylece 

sigorta piyasasının çeşitlendirilmesi ve derinlik kazandırılması beklenmektedir. 2023 yılına 

kadar faizsiz sigortacılık ve emeklilik ürünleri piyasasının 30 milyar TL’ye ulaşması 

amaçlanmaktadır. Hükümet, 2023 yılına kadar 300 milyar TL’lik prim ve fon büyüklüğüne 

ulaşmayı hedeflemektedir. Bu tutarın 180 milyar TL’lik kısmının Bireysel Emeklilik Sistemi 

ve Otomatik Katılım Sistemi yoluyla yaratılması beklenirken, sigortacılık ürünlerindeki prim 

üretiminin 120 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir. Böylece, 2023 yılına kadar faizsiz 

sigortacılık ve emeklilik ürünlerinin toplam prim ve fon büyüklüğünün %10’u oranında 

olması beklenmektedir. Bu makalede dünyadaki faizsiz sigortacılık piyasası ve bu piyasanın 

Türkiye’deki muhtemel geleceği analiz edilmiştir. Ayrıca hükümetin faizsiz sigortacılık 

konusundaki amaçlarına ulaşması için gereken koşullar ve şartlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: katılım bankacılığı, faizsiz sigortacılık, bireysel emeklilik sistemi, 2023 

Türkiye vizyonu 

 

INTEREST-FREE INSURANCE IN TURKEY 

 

ABSTRACT: Government of Turkey is planning to introduce interest-free insurance to the 

Turkish Financial Market in the coming period. In this way, participation of citizens, who stay 

away from traditional insurance products due to their sensitivity of interest, into the insurance 

system and the financial system is aimed. Hence, diversification and deepening of the 

insurance market in Turkey is expected. The size of the interest-free insurance and retirement 

fund market is aimed to reach 30 billion TL by 2023 in Turkey. Government targets to reach 

300 billion TL of total premium and fund size in 2023 whereby the Private Pension System 

and Automatic Participation System will raise 180 million TL as well as insurance products 

will raise 120 billion TL in 2023. Thus, interest-free insurance and retirement funds are 

expected to be 10% of total premium and fund size in 2023. This article analyzes the interest-

free insurance market in the world and prospective future of this market in Turkey. Also it 

aims to evaluate conditions and requirements for reaching goals of the government.    

Key Words: participation banks, interest-free insurance, private pension system, 2023 vision 

of Turkey 

INTRODUCTION  

Undersecretaries of Treasury of Turkey has started working on the legislation for participation 

insurance/takaful. The main assumption is the fact that some citizens stay away from 

traditional insurance products due to their sensitivity of interest. Thus if we introduce and 

                                                 
* Bu çalışma, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere katılım destek programı 

kapsamında desteklenmiştir. 
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offer interest-free insurance products, they can participate in to the insurance system. Thus, 

takaful will be not competitive but substitute of the conventional insurance sector in Turkey. 

Hence, diversification and deepening of the insurance market in Turkey is expected by the 

implementation of interest-free insurance/takaful. 

This insurance system is based on joint risk sharing and solidarity principles. Unlike the 

traditional insurance system based on the principle of risk transfer, the premiums paid by the 

participants do not belong to the insurance company in the risk sharing insurance system. In 

this system, proceedings from participants/insurers will be collected under a fund which meets 

claims of all insurers. The fund holding premiums collected from participants is called the risk 

fund. The remaining amount after claim payments in the risk fund is returned back to the 

participants. The fund is managed by an insurance company which is allowed to undertake 

insurance activities. 

Deputy Prime Minister Mehmet Simsek points out that “under this insurance system, in the 

event of the risk covered happens, the claim is met by the risk fund. The participation 

insurance company is responsible for the management of this risk fund belonging to the 

participants in accordance with the insurance and interest-free principles. The participation 

insurance company receives the predetermined administration fee from the risk fund in 

exchange for the services it extents. At the end of the period, if there is a residual in the risk 

fund after the claim compensations and administration fee, the residual will be returned to the 

participants on the basis of determined rules. While such a residual is recorded as income to 

the insurance company in the traditional insurance system, the residual is distributed to the 

participants under the participation insurance system. Unlike the traditional insurance system, 

premiums in the risk fund are invested in interest-free financial instruments. The compliance 

of the company's activities with interest-free finance principles was audited through the 

Advisory Board” (Milliyet, 2017). 

The size of the interest-free insurance and retirement fund market is aimed to reach 30 billion 

TL by 2023 in Turkey. Government targets to reach 300 billion TL of total premium and fund 

size in 2023 whereby the Private Pension System and Automatic Participation System will 

raise 180 billion TL as well as insurance products will raise 120 billion TL in 2023. Thus, 

interest-free insurance and retirement funds are expected to be 10% of total premium and fund 

size in 2023 (Milliyet, 2017). 

1. BUSINESS MODELS OF INTEREST-FREE INSURANCE  

There are basically three models of interest-free insurance (takaful) applied in the world. 

These models are: 

1) Mudaraba Model 

2) Agency Model 

3) Foundation-Agency Model 

Under mudaraba model, a takaful agreement based on mudaraba agreement is signed between 

participants and insurance company. The premiums of the participants are collected under a 

fund. The insurance company and the participants sign a takaful agreement for management 

of the fund by the insurance company in exchange for a share from the profit whereby all the 

equity of the fund is paid by the participants and the insurance company manages the fund. 
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The insurance company and participants sign also a mudaraba agreement for the distribution 

of profit between the insurance company and participants. Takaful agreement also refers to 

the mudaraba agreement. The insurance company acting as a mudarib on the behalf of 

participants makes investments with premiums collected under the fund.  The net profit is 

distributed between the insurance company and participants based on the signed profit/loss 

sharing agreement initially (See Figure 1). 

Figure 1: Mudaraba Model 

 

Source: Adapted from Çalık (2014) and  Wahab et al. (2007) 

 

Under agency model, insurance company acts as an agent of participants in exchange for pre-

determined administration fee to be paid by the participants. The premiums of the participants 

are collected under a fund. The insurance company and the participants sign a takaful 

agreement for management of the fund by the insurance company in exchange for a pre-

determined administration fee whereby all the equity of the fund is paid by the participants 

and the insurance company manages the fund. The insurance company and participants sign 

also a mudaraba agreement for the distribution of profit between the insurance company and 

participants. Takaful agreement also refers to the mudaraba agreement. The insurance 

company acting as a mudarib on the behalf of participants makes investments with premiums 

collected under the fund.  The net profit is distributed between the insurance company and 

participants based on the signed profit/loss sharing agreement initially (See Figure 2). 

 

 

Figure 2: Agency Model 
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Source: Adapted from Çalık (2014) and  Wahab et al. (2007) 

Under agency-foundation model, a foundation for takaful is set up by participants and the 

insurance company. The capital of the foundation is paid by both premiums of the participants 

and the insurance company. The foundation and the insurance company sign a takaful 

agreement to manage the fund/capital of the foundation for a pre-determined administration 

fee. The insurance company and the foundation also sign a mudaraba agreement for the 

distribution of profit between the insurance company and the foundation. Takaful agreement 

also refers to the mudaraba agreement. The insurance company acting as a mudarib on the 

behalf of the foundation makes investments with the capital of the foundation.  The net profit 

is distributed between the insurance company and the foundation based on the signed 

profit/loss sharing agreement (mudaraba) initially (See Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Agency-Foundation Model 
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Source: Adapted from Çalık (2014) and  Wahab et al. (2007) 

 

2. INTEREST-FREE INSURANCE MARKET IN THE WORLD  

As of the end of year 2015, Islamic finance assets reached to total value of 1.88 trillion dollar 

from the level of 1.87 trillion dollar in 2014. Currently, Islamic banking assets, sukuk (Islamic 

bonds), Islamic funds, and takaful (Islamic insurance) are the main assets of Islamic finance. 

Islamic banking assets and sukuk constitute 80% and 15% of Islamic finance assets 

respectively while Islamic funds assets constitute 4% of Islamic finance assets. Takaful 

accounts for only 1% of Islamic finance assets (See Table 1). 

 

Table 1: Islamic finance assets  

 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Banking Assets 1,273.6 79.43 1,283.7 79.02 1,476.2 79.53 1,496.5 80.38 

Sukuk 

Outstanding 

229.4 15.18 245.3 15.78 294.7 15.44 290.6 14.48 

Islamic Funds 

Assets 

64.2 4.26 68.9 4.06 75.8 3.79 71.3 4.05 

Takaful 

Contributions 

17.2 1.13 18.3 1.15 21.4 1.23 23.2 1.09 

 1,584.40  1,616.20  1,868.10  1,881.6  

Source: IFSB 2013, 2014, 2015 and 2016 
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Takaful (Islamic/interest-free insurance) is a subset of conventional insurance sector. Takaful 

(Islamic insurance) is defined as “a mutual guarantee in return for the commitment to donate 

an amount in the form of a specified contribution to the participants’ risk fund, whereby a 

group of participants agree among themselves to support one another jointly for the losses 

arising from specified risks” (IFSB, 2016).  

Trend analysis indicates that there is a high correlation between growth rate of premiums in 

takaful and conventional insurance sector. The growth rate of premiums of takaful follows the 

trend of the global conventional insurance sector. The share of takaful in total insurance sector 

is about 1% (IFSB, 2016:37). 

The share of takaful in total Islamic finance assets is about 1% between 2012 and 2015. The 

share of takaful in total Islamic finance assets initially increased from 1.13% in 2012 to 1.23% 

in 2014 and then decreased to 1.09% in 2015. Takaful contributions increased from 5 billion 

in 2016 to 17.2 billion dollar in 2012 and 23.2 billion dollar in 2015. In other words, Takaful 

sector has expanded by 34.8% during the period between 2012 and 2015 (See Table 1). 

Regarding distribution of takaful among regions, majority of takaful contributions focuses on 

Gulf Cooperation Council Countries with 45% share. The share of Asia in total takaful 

contributions is 22.3% while MENA (excluding GCC) comprise 30.5%. Sub-Saharan Africa 

accounts only for 2.2% of total takaful contributions. Saudi Arabia, Iran and Malaysia 

constitute 84% of the global takaful contributions. Saudi Arabia (37%) is followed by Iran 

(34%) and Malaysia (14%). 

Table 2: Breakdown of takaful contributions by region  

 2015 % 

Asia 5.2 22.3 

Gulf Cooperation Council (GCC) Countries 10.4 45.0 

MENA (Exc. GCC) 7.1 30.5 

Sub-Saharan Africa 0.5 2.2 

Others - - 

Total 23.2  

Source: Adapted from IFSB (2016) 

The share of takaful gross premiums in total gross premiums surpass 15% in Saudi Arabia, 

Iran, Bahrain, Malaysia, Kuwait, Qatar and Bangladesh. The ratio is below in Jordan, Egypt, 

Pakistan, Algeria and Turkey and these countries are promising markets for takaful. 

Family takaful, motor takaful, fire-property-accident takaful are three basic business lines in 

the takaful sector. There is also workmen’s compensation and energy takaful which has a 

considerable share in the UAE and Sri Lanka. Family takaful is the most important business 

line of takaful. In Malaysia, two-thirds of the contributions are for family takaful. The second 

most important business line of takaful is motor takaful (27.7%) with highest shares of 

domestic lines in Kuwait, Sri Lanka, Pakistan and Qatar. The third most important business 
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line of takaful is fire-property-accident takaful. Qatar has the highest share of fire-property-

accident takaful followed by Bangladesh (IFSB, 2016: 26). 

3. FUTURE OF INTEREST-FREE INSURANCE SECTOR  

The current low penetration rates of takaful in Islamic countries can be taken as a sign of an 

intact market for the takaful sector. Turkey is at the forefront of the target markets of the 

takaful sector (IFSB, 2016: 27). A rising middle class, growing young population, economic 

growth prospects and governmental supporting are the factors for prospective higher 

penetration rates of takaful in Turkey. 

IFSB (2016: 3) stress that fierce price competition had undermined the resilience of general 

takaful in the past, but recent advances in solvency regulations and the expansion of 

compulsory motor and health insurance have improved its robustness. 

In regard to regulation and supervision of takaful contributions, IFSB (2016: 5) points out that 

the roles and responsibilities of all stake holders (regulators, government agencies, takaful and 

retakaful operators, Shariah boards, and participants) should be clearly defined, a cooperation 

mechanism should be established, and the corporate governance of operators, consumer 

protection, solvency requirements, underwriting practices and funds management should be 

carefully observed.  

4. CONCLUSION  

Government of Turkey is planning to introduce interest-free insurance to the Turkish 

Financial Market in the coming period. In this way, participation of citizens, who stay away 

from traditional insurance products due to their sensitivity of interest, into the insurance 

system and the financial system is aimed. Hence, diversification and deepening of the 

insurance market in Turkey is expected. The size of the interest-free insurance and retirement 

fund market is aimed to reach 30 billion TL by 2023 in Turkey. Government targets to reach 

300 million TL of total premium and fund size in 2023 whereby the Private Pension System 

and Automatic Participation System will raise 180 million TL as well as insurance products 

will raise 120 million TL in 2023. Thus, interest-free insurance and retirement funds are 

expected to be 10% of total premium and fund size in 2023.  

Under the interest-free insurance system in Turkey, in the event of the risk covered happens, 

the claim is met by the risk fund. The participation insurance company is responsible for the 

management of this risk fund belonging to the participants in accordance with the insurance 

and interest-free principles. The participation insurance company receives the predetermined 

administration fee from the risk fund in exchange for the services it extents. At the end of the 

period, if there is a residual in the risk fund after the claim compensations and administration 

fee, the residual will be returned to the participants on the basis of determined rules. While 

such a residual is recorded as income to the insurance company in the traditional insurance 

system, the residual is distributed to the participants under the participation insurance system. 

Unlike the traditional insurance system, premiums in the risk fund are invested in interest-free 

financial instruments. The compliance of the company's activities with interest-free finance 

principles was audited through the Advisory Board. 

A rising middle class, growing young population, economic growth prospects and 

governmental supporting are the factors for prospective higher penetration rates of takaful in 

Turkey.  
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Experience of other countries with takaful should be very carefully evaluated before 

implementing takaful in Turkey. Forexample, IFSB (2016: 3) stress that fierce price 

competition had undermined the resilience of general takaful in the past, but recent advances 

in solvency regulations and the expansion of compulsory motor and health insurance have 

improved its robustness. 

In regard to regulation and supervision of takaful contributions, the roles and responsibilities 

of all stake holders (regulators, government agencies, takaful and retakaful operators, Shariah 

boards, and participants) should be clearly defined, a cooperation mechanism should be 

established, and the corporate governance of operators, consumer protection, solvency 

requirements, underwriting practices and funds management should be carefully observed.  
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ABSTRACT 

Purpose: the purpose of this paper is to find out the applicability of utilizing Vocational and 

Education training centers as useful tools to build peace in the communities and contribute in 

maintaining peace in the world.  

Methodology: quantitative approach has been implemented in this research and questionnaire 

was distributed on 136 participants. Questionnaire included 20 questions covered four 

objectives: integrity, sustainability, combating terror and proper medium. Each objective was 

covered by 5 questions. The research depended on primary data collected by the researcher 

directly.  

Find out: Vocational and Education Training Centers have significant impact on establishing 

supportive medium, integrity of society members, maintaining sustainability and combating 

terror to build peace in the community. These elements could be addressed as one package in 

the training centers and generate positive output and impact to serve the people and maintain 

the coexisting for peace alike. Vocational and Education Training Centers could manage 

integrity, sustainability or anti-terror separately, but then it will not achieve peace eventually.      

Research limitation: the studied case generated positive results as it properly managed by 

qualified staff and available fund. Meanwhile other similar centers or entities will not 

generate the same results if the fund was absent or the staff was not qualified. 

Originality/ Value: reviewed literatures with the obtained results from the research are 

supporting each other. The studied sample could be introduced as practical success model to 

be implemented in other similar conditions. The covered aspects of the research introduced in 

different ways and the outcome showed new dimensions to cover and manage peace 

objectives in the communities.   

Key Words: medium, integrity, sustainability, terror and peace. 

INTRODUCTION 

Many studies and researches were conducted on the role of vocational and education training 

centers (VETCs) in offering potential opportunities for jobs and contributing in establishing 

sustainability in the community. Those sources are depending on accurate data and 

observations which concluded to the necessity of VETCs. Buyens and Wouters (2005) argue 

VETCs contribute in minimizing the unemployment rate in the society.  Vocational training 

has impact on the performance of the staff and the progress of work. VETCs could be utilized 

to present durable examples in the community as it generates new creative ideas, adding new 

partners and increase the competition to the community at different levels and dimensions.On 

the other hand some other organizations believe that providing vocational and education 

trainings will significantly support establishing peaceful community (Building Peace 

Foundation, 2017; Nomi Network, 2017 and USIP, 2017). Another academic entity like 
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Earlham endorses program to invest vocational training as one of the effective methods to 

build sustainable peace in the community (Zimmerman, 2017). Community leaders in 

business and political are convinced that without peace no future of any development case, 

Developing and peace are to integrated elements, each one of them are essential to produce 

the other one (Frazier, 2007). Building real peace is required real opportunities of work, 

developing and innovation. These opportunities are not subjected to age, cultural or academic 

background. Individual and groups can involve and engage in processing and building peace 

community (Berkowitz and Kerr, 2017). 

Today the new technology has significantly facilitate transferring of practical experiences in 

the society and sharing it with other society who needs peace. VETCs is essential to build 

durable sustainability:  Peace will be fragile if the society does not feel sustainable. People 

should live in accepted quality conditions, having secured job and sustainable work 

environment (Ingulfsvann, Jakobsen and Nystad, 2015). Sustainability is necessary for peace 

and VETCs provide this sustainability through build strong infrastructure, skilled and 

individuals with depended capacity. These factors will collaborate in producing coexisting 

system, interacted environment, society accept each other members and generate sustainable 

community which in turn leads to build the main road map of peace. In sustainable societies 

members do not feel to be neglected or discriminated as they all have role in building and 

maintaining their society, although they work and contribute in the society according to 

agreed coexisting standards and the moral aspects beyond the approved legislations (Achour 

et al., 2015). Peace concept expanded to global level and no value of this concept without real 

practice everywhere and at every levels (Fried, Kochanowicz & Chiranov, 2010). To ensure 

sustainable and effective peace in the world, providing minimum range of education, building 

required capacity and training, developing skills and qualification are eventual  otherwise the 

kingdom of peace will not be protected by tyrant army (Netanyahu, 2002).  

Review literatures: 

VETCs and Integrity:  

VETC is wide path to inter the society and participate in creating harmonic environment 

which eventually gives benefit to everyone and make sort of equalization and satisfies the 

majority of the community without feeling about isolation, discrimination or underestimation 

(Gørgens and Ryan, 2006). Participants who involve in such centers get additional chance to 

integrate with the society with more confidant and capacity.  Fortunately age, gender and 

nationality are not effective any more to justify involving in such programs. VETC is 

accessible long term service that could be utilized in any community with any tool or skills as 

the obtained skills and qualification will able to be invested even in small communities 

regardless the academic background or employment condition  

VETCs could be recognized as the second start point of those who for any reason were not 

able to have certified qualification or have lack of capacity to hold career. The obtained skills, 

knowledge work experiences enable the participants to engage in the community with more 

confidant and be potential leaders than to be treated as loser followers (Smith and Smith, 

2011). 

VETCs are part of the organization structure body. Many organizations allocate identified 

range of budget and time for annual trainings based on the project of strategic plans of the 

organizations (Quinones, 1997; Burke and Hutchins, 2007). These trainings in addition to 
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provide new skills and knowledge it strengthen the integrity inside the organization. 

Meanwhile proper training will save the organization from spending resource on recruiting 

new staff which could be replaced by training part of the staff from the organization. Training 

cannot be recognized as transferring of technical talents only, it the process that re-address the 

new relationship among the organization and customers based on recent examined theories 

and researches. Strengthening the technical skills by knowledge and logic has sufficient 

impact on the quality of the product. 

Butler, Reed and Grice (2007) argue Vocational training serves the community members 

through providing easier accessibility of information and practically utilizing this information 

in the daily life. VETCs closely identify the positive points in the participants and smartly 

deal with any negative points to reduce bad impact on running successful training. The early 

assessment before conducting Vocational and Educational training (VET) is very crucial at 

any training as the graduated from these trainings will be the direct representatives of the 

work and the product. Classical methods of working and producing do not survive the 

business owners in competition market. Trainings are not provided to non-skilled staff only, 

skilled staff in technical aspects required management or financial training alike to be able run 

their business profitably otherwise they will not be survived in competitive market. VETCs 

cover this need and for that it comprehensively and seriously takes the whole project aspects 

into consideration. The new running business methodologies highly recommend to 

continually cooperate with partners in the similar field to get better chance for profit.  

Due to international conflict and internal tensions many people will not be able to complete 

their schools or even have a chance to restart their study later, meanwhile participating in 

VET does not need long times and could be completed within short times relatively. Such 

service are more demanded during tension period as the public service and big companies are 

not able to implement their responsibilities in tensions and conflict areas. The advantage of 

VETC is enabling individual to get quick, trusted and depended knowledge and skills during 

short time within accessible and affordable toolkits (Gørgens and Ryan, 2006). 

Financial aspect has significant role in project lifecycle of running VETC. Participants 

prepared to be good workers and at the same time companies get advantage from hiring them 

with added value of the spent money per skill as they are more skilled staff. Participants get 

specific information and knowledge in VETC trainings which reduce the consumed time on 

many technical an administration issues which positively add value to the project life cycle. 

On the other hand providing certifications in such centers support companies to minimize the 

consumed time during hiring processes and identifying the real need against the available 

resources in shorter time. Not each VETC provides the required kills in the local market, this 

inefficiency could be result from lack of resources, shortage in strategy of managing and 

designing the center or failing in addressing the right community or right needs (Greinert, 

2006).  

Today VETCs is not only rigid technical training, on the contrary it works to expand the way 

of thinking of the participants, considering internal and external elements in running their 

business, take the enterprise to develop further opportunities to enlarge their business.  
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VETCs and Sustainability: 

Maintaining sustainability in community needs close and continual observation, analyzing and 

responding, meanwhile these processes will not see sun without durable level of knowledge, 

skill and talents. Maintaining development and sustainability could be achieved through clear 

identifying for the critical needs and putting the correct methods and technique (Jollands, 

Akroyd and Sawabe, 2015). Sustainability could be achieved through developing and 

reinvesting the available resource in efficient manners to ensure having lasting effective 

impacts. This processes should be properly organized with durable plan and capable staff. 

The backbone of sustainability is practicing the principles of sustainability in the daily life 

(Galpin, Whittington and Bell, 2015). No reflecting of sustainability in the community or 

society without real practicing of this concept. The processes require physical applying and 

ethic commitment from the whole followers of the community.  The provided education and 

cultivating lectures in the VETCs dramatically increase the probability of establishing 

maintained sustainability. These lectures closely and deeply explore the roadmap between the 

trainees, participants and the new opportunities in the society on the short term, meanwhile on 

the long term those new inters to the local market will be separate examples of practical 

implementing of sustainability. Vocational and education training is one of the right steps in 

establishing sustainability in the community (Fried, Kochanowicz and Chiranov, 2010). 

Green, Toms and Clark (2015) argue sustainability is a state of responding to current needs 

based on available capacity and optimizing the short term achieving with main vision. The 

idea of optimizing the short term achievement is subjected to efficiently utilize the resource 

within the procedures. Organizations and community leaders strive to maintain the output 

through developing the input. 

Sustainability is regular processes move from step to wider, deeper and more effective step 

based on organized plan, systematic implementation with ethical performance (Ingulfsvann, 

Jakobsen and Nystad, 2015). Sustainability will not be effective without harmonic medium 

like VETCs to enable systematic implementing of the organized plan with ethical 

performance. People need identified framework, duration and location to implement specific 

activities according to plan and understood procedures to be able to measure the progress, 

performance and success. VETCs enable participants to professionally deal in the market and 

efficiently use and utilize the available raw material and technical resources which in turn 

minimize the waste in the community (Green, Toms and Clark, 2015). 

Hagos, Everard and Kemenade (2013) argue that VETCs achieve: 1.) long term impact on 

reducing the opportunities to exploitation people against their low income. International 

organizations and NGOs work to fill the economic gap within the community through 

providing VETCs service to a specific categories of individuals. Developing VETCs service 

will significantly contribute in establishing diverted markets for different skills and at 

different layers. 2.) Record tangible success in VETCs could be observed through designing 

durable plans, good implementing of the processes and testing the applicability of the 

provided lessons and used materials. Participants in VETCs training should be able to find 

new access to work and market through the obtained knowledge and skills otherwise thee 

centers will be sort of wasting resources and times, ad 3.) VETCs services are not limited with 

pure technical items, on the contrary it a wide range of technical, management, marketing and 

developing knowledge work together to collectively feed the market by new model of 

employees. 
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VETCs and Terror: 

Combating terror and terrorism should start from early beginning and not waiting till become 

phenomena then it will be difficult to be solved easily (Perl, 2007). When terror and terrorism 

became phenomena in any community it will not be applicable to be managed in traditional 

manners which in turn lead to spend more resources and efforts without obtain guarantee 

results. Solving terrorism challenges has deeper connection with targeting vulnerable people 

more than related to specific ideas or cultural background. Terrorism groups do not belong to 

specific nation, cultural or ethnic background. The new terrorist groups a combination of 

many different nationalities even nationalities belong to specific nations who are in the 

frontline to combating terrorism and terror acts. Focusing on the real causes of terror at 

individual levels give good indicators to how draw the map to fight such phenomena.   

Combating terror in any community required many efforts as creating durable 

communication, having dependable level of interaction within the community. The surviving 

of community depends on elements as trustworthiness, competence, and goodwill. These 

levels will be approached through real and practical involving of the whole community 

sections. When community lost confidence it will easily occupied by anti-humanitarian 

behaviors. Terror internationally ranked as one of those non-humanitarian behaviors. Society 

under threat without fair involving of the community members and no fair involving without 

enabling the opportunity of sharing of information and such efforts contribute in crystalizing 

attitudes.  One of the vital factors that threatens stability in any medium is the lack of 

maintaining healthy relationship among the community or between the involvers in one 

project. Shortage in establishing and securing healthy relationship among one sacristy will 

lead to permit good environment to establish terrorism colony without huge efforts (Corman, 

Hess and Justus, 2006). Terrorism groups depend on local elements as one of the resources to 

support and implement their activities. To prevent this exploitation, misleading or harm using, 

the centers work to effectively protect victims of internal conflict like IDPs to become easy 

target to those groups and keep them away from any non-humanitarian behaviors. 

Terrorist work on long term to extract the human value and moral principles from the 

individual and transfer their audience to became blind followers (Bruce, 1998). This strategy 

of terrorist reflect as they smartly target the symbols inside the communities and try to deface 

the heritage, cultural source of knowledge to regularly separate the people from their reality 

and squeeze them in small and isolated icons. The processes of attracting people focus on 

directing victims mind by hinting them to focus on negative messages, recycling and 

transferring these negative messages between them continually to frustrate and disappoint 

them step by step. In the project, participants evening subjects and discussion matters had 

been changed from political issues to technical and professional conversation. Feeling and 

thinking of these group transferred far away from manipulating by specific programs or 

agendas. 

Philip (2007) argues terrorist groups work on isolated and failure persons. Unfortunately 

community does not treat those samples with respect, meanwhile the terrorist group get 

advantage from this sever gap between the community and the isolated persons and offer 

alternative roles to those people with concentrate dose of revenge and detestation. On the 

other hand the VETC provide open space to the participants to express themselves, hopes and 

continually enrich the daily activities of the training by their suggestions, comments and 

previous experience. VETC gives real causes to keep the community far away from terrorist 

and terror concepts through giving alternative solutions and teaches the participants to depend 

on kills, knowledge and do not depend on others to draw their destination. Also VETC 
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through addressing package lectures about designing project, understanding business 

management and marketing concepts it gives them wider view about how to deal with others 

in proper and professional methods which reduce the violent concept among the IDPs 

community (Berkowitz and Kerr, 2017). 

VETC is one of the effective fields to design relationships between the participants and the 

community. Providing such centers will contribute in creating reliable personality of the 

individuals, minimizing misbehaviors, harassment and discrimination (Masdonati, Lamamra 

and Jordan, 2010). The previous experiences, historical data, selecting and sharing best 

practice or management all will lead to get wider advantage from VETC. Netanyahu (2002) 

argues building individual capacity rebuild and strengthen the exist channel in the society. It 

works to re organize the society, providing potential opportunity to promised minds and 

spirits. Many bad attitudes and behaviors will be erased before it found a way to the 

community cultural. Returning the individuals to community will maintain the sustainability 

of the society projects.  

VETCs and Medium: 

Sustainability is the layer that society strives to achieve and lasts at that layer, but without 

comprehensive involving and integrating from the community members there is no concrete 

sustainability (Galpin, Whittington and Bell, 2015). To establish the sustainability concept in 

people minds, community leaders should work to cultivate the people, theoretically and 

practically. Believing in community sustainability will generate from believing in individual 

sustainability which in turn requires considered amount of factors like but not limited to 

capacity, skills and commitments. These factors need proper environment to be transferred 

from professional individuals to new receivers. One of the short term outcomes of this process 

is adding new audiences of sustainability concept. In the second round the previous receivers 

will be the next front of the professional and the guiders of the third new receivers.  

Smith and Smith (2011) argue VETC is ranked as healthy medium to produce success 

potential samples of the community as it takes into consideration many issues closely and 

directly influence in the daily life of the participants and gives him or her additional 

opportunity to better understand the surrounded area around him/ her. The participants will 

get chance to have access to thinking about the skills that will be provided from many 

dimensions. S/he will learnt to consider social, political and commercial aspects in the 

producing process. Thinking about the offer and demand concept, the cost and benefit, 

building relationship with customers based on the win – win principle. All these elements will 

contribute in making him / her more productive person 

Community leaders seriously take into consideration enhancing the available resources and 

get advantage from the potential power of these individual to maintain the sustainability state 

(Galpin, Whittington and Bell, 2015). Sharing the needs of understanding and applying 

sustainability in the daily life positively effects the long term concept and establish to build 

workable environment for peaceful community. Developing and prosperities require high 

level of capacity, knowledge and skills which cannot be found easily without organized 

trainings  

VETCs provide a good way to build sustainability as it acts at micromanagement levels. The 

provided trainings cover many issues that regularly involve and affect sustainability state in 
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any environment like establishing healthy communication, accurate feedback and follow up, 

close monitoring and controlling, measuring progress against plan (Achour et al., 2015). 

Longoni and Cagliano (2015) argue sustainability is necessity to create healthy community 

and productive individuals as well. Within healthy medium information and data could be 

shared and transferred smoothly and correctly, meanwhile building on the received 

information individuals can build and maintain their medium. Success in business and social 

programs do not depend on fund or procedures only, it needs further tangible and non-tangible 

factors like acceptable work environment and considered value, integrating around identified 

vision respectively. The outcome of the reviewed literatures show that there is strong 

connection between integrity, sustainability, medium, anti-terror aspects and peace in the 

community, the figure below illustrates the connection between Peace and the other four 

elements.  

 

                                     

 

Based on this conclusion four hypotheses will be introduced:  

 

 

 

H1. Workable environments are required to implement Vocational and Education trainings. 

H2. Vocational and Education trainings have significant impact on generating positive 

integrating thinking ways among population. 

H3. Vocational and Education trainings have significant impact on maintaining sustainability 

in the community. 
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H4. Vocational and Education trainings have significant impact on reducing terrorism 

thoughts among population. 

Methodology: 

Quantitative methodology has been applied which contributes in formulation and 

generalization concepts (Nihad, 2003).Questionnaires distributed among 136 participants in 

Debaga Vocational and Education training Center throughout six months and the total 

participants in that period was 909 participants. The male participants who participated in the 

questionnaire were Internal Displaced People located in Debaga camp and asked to freely 

answer 20 questions. The obtained results from questionnaire will be compared with 

theoretical concepts (Johansson, 2003). 

Questions were addressed to explore the applicability of implementing peace integrally, 

maintain the sustainability of peace within durable medium. To analyze the collected data 

Statistical Product Social Science (SPSS) was used. This technique facilitates many options 

and easily manages the collected data (Skytt et al., 2008).The Likert scale was used in this 

study which ranged between high level of satisfaction to high level of denying, (Strongly 

Agree =1... and Strongly Disagree =5) (Allen and Christopher, 2007). Also cronbach's alpha 

used to find out the reliability which should be equal or more than 0.7 for each question and 

as group alike (Gimenez-Espin, Jiménez-Jiménez and Martínez-Costa, 2013). In this research 

primary data used as it was directly collected by the researcher. Table (1) shows the 

questionnaire divided into 20 questions on four groups, the number of answers according to 

each question, the cronbach's alpha of each question and for group alike.  
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Table 1: the questionnaire of the research.  

Results:  

The collected data analyzed the results were:  

Frequency and percentage: 
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The medium: 

The rate 76.9% of the 136 participants strongly agreed that workable environment is essential 

to Establish peace in the community. The table 2 below shows the responses of the five 

questions. Meanwhile (86%, 84.5%, 80.1%, 38.9% & 94.8%) is the separate rate of the five 

questions respectively. Figure (1) illustrates the details.  

 

 

 

Figure (1): Workable environment impact on establishing peace in the community 

Integrity:  

The rate 85.5% of the 136 participants strongly agreed that integrity is essential to Establish 

peace in the community. The table 3 below shows the responses of the five questions. 

Meanwhile (88.2%, 97%, 94.8%, 61% & 86.7%) is the separate rate of the five questions 

respectively. Figure (2) illustrates the details. 
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Figure (2):  Integrity impact on establishing peace in the community 

Sustainability:  

The rate 75% of the 136 participants strongly agreed that sustainability is essential to establish 

peace in the community. The table 4 below shows the responses of the five questions. 

Meanwhile (70.5%, 94.1%, 69.8%, 69.8% & 70.5%) is the separate rate of the five questions 

respectively. Figure (3) illustrates the details. 

 

Figure (3): Sustainability impact on establishing peace in the community 

Combating terror:  

The rate 88% of the 136 participants strongly agreed that combating terror is essential to 

establish peace in the community. The table 4 below shows the responses of the five 
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questions. Meanwhile (86%, 94.1%, 86%, 88.2% & 86%) is the separate rate of the five 

questions respectively. Figure (4) illustrates the details. 

 

Figure (4): Combating terror impact on establishing peace in the community 

 

The average mean in this survey shows that it 1.24 and it is almost near to 1 which is coded as 

strongly agree. The cronbach's (alpha) for group is 0.813970588 

Discussion: 

The Medium:  

In this section 76.9% of the 136 participants strongly agreed that workable environment is 

essential to establish peace in the community. Conducting peace program in society like 

Debaga district or at any other places is not applicable without allocating supportive 

environment and providing practicable opportunities to understand and practice peace 

elements in the society. The average mean of the five questions related to this part is 1.07 and 

this result which is almost close to strongly agree highlights the necessity of having 

productive medium to success the peace building processes and this result support the first 

hypothesis.  
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Mean: 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Medium1 136 1.16 .425 

Medium2 136 1.20 .542 

Medium3 136 1.23 .486 

Medium4 136 2.02 1.007 

Medium5 136 1.07 .327 

Sustainbility1 136 1.34 .561 

Sustainbility2 136 1.06 .236 

Sustainbility3 136 1.49 .903 

Sustainbility4 136 1.42 .715 

Sustainbility5 136 1.40 .681 

Integrity1 135 1.13 .375 

Integrity2 135 1.02 .148 

Integrity3 135 1.07 .359 

Integrity4 135 1.55 .808 

Integrity5 133 1.14 .429 

Terorrr1 136 1.16 .425 

Terorrr2 136 1.06 .236 

Terorrr3 136 1.16 .425 

Terorrr4 135 1.13 .375 

Terorrr5 136 1.16 .425 

Valid N (listwise) 133   

 

VET program in Debaga shows that participants` attitude and perspectives have been 

changed. The interacting with the new medium and environment clearly reflected on the 

participants behaviors. They involve in technical and productive conversation more than 

speaking about issues almost out of their accessibility to get proper knowledge and just lead to 

further frustration like political and religion tensions. The efficiency of implementing the 

project and closely engaging the participants in the program effectively minimizes the 
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opportunity from terrorism group to capture potential victims among those IDPs or to join 

their group. Introducing new environment to the IDPs within new tools and techniques leads 

to changing in mentality thinking, enlarging the view of consideration, adding knowledge and 

sharing experiences make people think twice before accepting fragile offers from groups or 

units who are instable in thinking and managing (Dalyan, 2008). 

Integrity:  

In this section 85.5% of the 136 participants strongly agreed that integrity is essential to 

establish peace in the community. The average mean of the five questions related to this part 

is 1.4 and this result which is between strongly agree and agree highlights the necessity of 

depending on integrity as thinking and practicing to ensure successful peace building 

processes in the society and this result support the second hypothesis. Observing high 

motivation of the participants through 6 months shows the credibility of the training and the 

accountability of the staff. It was not be able to attract the trainees with workable environment 

of training if they did not believe that the program impact, the staff capacity and the training 

input and outcome  will meet their personal goals and this training could be consider as one of 

the bridges to build peaceful community (Quinones, 1997; Burke and Hutchins, 2007). 

Engaging IDPs in such productive activities open wider opportunity to them and contributing 

in fighting criminal actions indirectly.  

On the other hand VETCs provide many lectures on how to plan, organize, finance and start 

business in the community properly and legally. VETC is one of the good start points to build 

independent personality of the community member and prepare dependable resources to 

ensure securing and saving society against terrorism act to utilizing lack and shortage in the 

community (Dalyan, 2008). 

Sustainability:  

In this section 75% of the 136 participants strongly agreed that sustainability is essential to 

establish peace in the community. The average mean of the five questions related to this part 

is 1.14 and this result which is almost close to strongly agree and highlights the necessity of 

considering sustainability as long term and permanent situation to maintain successful peace 

building processes in the society and this result support the third hypothesis. VETCs are 

giving additional chance for getting job in the market (Stenberg, 2007). 

Governments look at VETCs as one of new tools to enhance the work environment and 

upgrade the income level of the employees. VETCs services strengthen the sustainability of 

the society through enabling additional opportunities in the local markets and alleviating the 

financial needs on the community members (Lawy, 2010). Such techniques will make 

transferring new technology and skills from developed countries to developing countries 

easier. VETC goes beyond short term advantage for individual as it contributes in relieving 

the responsibility on the governments in finding jobs for unemployment people. The 

graduated persons from these centers will compete to find new opportunity and practice the 

new skills with higher motivation and desire.  

Terror:  

In the section 88% of the 136 participants strongly agreed that anti-terror is essential to 

establish peace in the community. The average mean of the five questions related to this part 

is 1.16 and this result which is almost close to strongly agree highlights the necessity of 
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combating terror and handle this issue at individual and group levels to protect  peace building 

processes in the society and this result support the fourth hypothesis. 

The theoretical part and the technical lectures in VETC give the participants proper 

opportunity to better identified the gaps that enable terrorism to inter the community and 

directs the project staff, trainers and trainees to work together as one team to fill this gap. It is 

difficult to cheat, misleading or abusing people when they got durable knowledge and be 

aware about their rights and responsibility in the society.it will be hard to misleading them or 

considering them as raw materials for specific goals. Fighting terrorism is everyone 

responsibility as terrorism targets everyone (Arakon, n.d.). Running VECT Debaga project by 

an international organization is one of the examples to achieve durable and trusted 

cooperation between different nations to fighting terrorism. Vulnerable people are soft target 

of terrorism groups and IDPs without care and protecting are potential timer bombs against 

their community and any other communities.  

Conclusion:  

Debaga project is considered as successful sample to build and maintain peace in community. 

The role of VETC appears as one of the best solutions to protect the society from fraction and 

collapse. VETCs are similar to banks provide credit or insurance which could be used at 

critical times (Hilger and Severing, 2008). These trainings are in the line with the 

international efforts especially the second and third strategies of European Union to erase or 

at least minimize the terrorism concept among the affected persons by continual low living 

conditions which generated from decades of non-professional governance of communities. 

European Union (2005) considers these trainings as another level of sharing and exchanging 

experience, skills, capacities between nations and one of the outcomes of these activities is 

cooperation among nations and communities towards critical issues like terrorism to build 

peaceful environment.   
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TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI KULLANIMININ MAKRO EKONOMİYE ETKİLERİ 
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ÖZET: Türkiye’de genellikle  toplumsal finansal  bilinç düzeyi istenilen düzeyde 

değildir.Fakat ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.Özellikle müşterisi düşük ve 

finansal hacmi büyük olmayan bankalar köşe başlarında kredi kartı satma yarışı içine 

girmektedir.Kredi kartınız olduğu takdirde nakit para taşıma yükünden kurtulmuş olduğunuz 

gibi paranızın çalınmasını da önlemiş oluyorsunuz.Bunda ödemeler hızlı ve kolaydır.Tüm 

bankalar müşterilerini bireysel bankacılığa yönlendirmekte hatta internet bankacılığı da bu 

şekilde hızla yaygınlaşmaktadır.Kredi kartını taşıyan müşteriler bankalar tarafında çeşitli 

firmalara yönlendirilmekte ve alışverişleri puana dönüşmekte bu da daha sonra nakde 

dönüşerek müşterinin bütçesine katkı sağlamaktadır.Hızla artan tüketim  ülke ekonomisine 

ivme kazandırmaktadır.Kredi kartını elinde bulunduran müşteri almak istemediği malı dahi 

hemen almaktadır.Bu da talebin artması demektir.Mala olan talep arttıkça bu da toplam arzla 

karşılandığı sürece milli gelir seviyesi de en maksimum seviyeye çıkacaktır.Eğer bir ülkede 

toplam arzdaki artış kadar talep yoksa fiyatlar yükselir bu da enflasyonu olumsuz yönde 

etkiler.Eğer ülkemizde yoğun bir şekilde kredi kartı kullanımı yaygınlaştırıldığı takdirde kayıt 

dışı ekonomi azalacaktır. 

Eğer bu kredi kartları kontrolsüz bir şekilde piyasaya sürüldüğü takdirde kontrolsüz kredi 

genişlemesine sebep olacak bu durum da cari açığı olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca 

büyüme üzerindeki etkisi de negatif olacaktır.Bunun üzerine devlet  makro ihtiyati tedbirlere 

başvuracaktır. 

 Görülüyor ki kredi kartı kullanımı enflasyon üzerinde etki yaptığı gibi üretimi arttırdığı gibi 

istihdamı da arttırarak işsizliğin ülke çapında azalmasına da neden olmaktadır.Tüm dünya 

ülkelerinde  ekonomik kriz dönemlerinde kredi kartları tüketim harcamalarının ertelenmesini 

önlemiştir.Bu dönemlerde kredi kartları sayesinde finansal hızlandıran etkisini yavaşlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Makro ekonomi, ekonomik kriz,finansal hızlandıran,toplumsal 

finans,kredi kartı 

 

MACROECONOMIC EFFECTS OF USE OF CREDIT BONDS IN TURKEY 

 

ABSTRACT: In Turkey, the level of social financial consciousness is not at the desired level. 

But it is widely used in our country. Esspecially the banks have not got so much the 

customers and the financial volume is not big try to sell credit cards in corners.. If you have a 

credit card, you dont have to carry cash and in the same time you prevented to steal your 

money. In here paying is faster and easier. All banks transfer their customers to retail banking 

and even internet banking is rapidly spreading in this way. Customers carrying a credit card 

are routed to various firms on the bank side and their purchases are transformed into pawns, 

which in turn transforms into cash and contributes to the customer's budget. Rapidly rising 

consumption is fueling the country's economy. The customer holding the credit card holds the 

goods he does not want to receive immediately. This is also the increase in demand. As the 

demand for goods increases, so does the national income level, as long as the total supply is 

covered. If there is not as much demand as the increase in the total supply in a given country, 
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the prices increase and this inflation affects negatively. If the use of credit cards is widespread 

in our country, It will be reduced. 

If these credit cards are moved to the market in an uncontrolled manner, unchecked credit 

expansion will cause the current deficit to adversely affect. In addition, the effect on growth 

will also be negative. The state will then resort to macro precautionary measures. 

It is seen that the use of credit cards has an impact on inflation and it also increases 

production and increases employment and causes unemployment to decrease nationwide. In 

all countries of the world, credit cards have prevented the deferral of consumption 

expenditures during periods of economic crisis. 

Key Words: Macro Economy, Economic Crisis, Financial Accelerator, Social Finance, 

Credit Card 

GİRİŞ  

İnsanlar kredi kartları sayesinde beraberlerinde nakit para taşımazlar. Kredi kartları mal ve 

hizmet satın alma imkanını sunar. Ayrıca satın aldıkları mal ve hizmet bedellerinin 

ödenmesini belli bir süre geciktirir. Bunun dışında belirli bir faiz karşılığında taksitlere 

bölebilen kredi kartları insanlara aynı zamanda nakit paraya anında ulaşma imkânı veren bir 

uygulamadır. Türkiye’de kredi kartı kullanımının hızlı büyümesi dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de nakit paraya anında kavuşma imkanı da sağlayan bir ödeme aracı olarak tüm 

dünyada artan bir hızla kullanımı artmaktadır.Bu durum  bazı sorun ve kaygıları da 

beraberinde getirmiştir.Bu sorunlar ve kaygılar piyasa başarısızlıklarının sonucudur bu 

yüzden de kamu müdahalesini gerekli kılmaktır.Türkiye ye özel bazı unsurlar piyasa 

aksaklıklarını daha da çoğaltmaktadır.Türkiye’deki kredi kartı piyasasının yapısı kredi kartı 

kullananların yaygınlığı kredi kartına alternatif ödeme araçlarının oransal olarak gelişiminin 

zayıf kalması Türk toplumundaki finansal bilinç düzeyinin düşük olması; konuyla ilgili devlet 

düzenlemelerinin gecikmeli gerçekleşmesi gibi unsurlar bunun nedenleri sayılabilir.Son 

yıllarda kredi kartı borçlarının ödenememesi yüzünden ortaya çıkan sosyal problemlerin 

çoğalmasıyla birlikte bu kartın borçlanma aracı olması yönünden ortaya çıkan sorunlara daha 

çok yoğunlaşıldığı, halbuki kredi kartının ödeme aracı olma yönündeki sorunların ve 

aksaklıkların bahsedilen sorunlara katkılarının dile getirilmediği görülmektedir.Bu tür 

düzenlemeler yapılırken söz konusu piyasanın çift taraflı olduğu gözden kaçırılarak tüketici 

tarafı ile ilgile sorunlar çözülmeye çalışılırken iş yeri tarafı için benzer bir çözüm arayışının 

olmadığı görülmektedir. 

1. Kredi Kartlarının Tarihçesi 

 Kredi kartları ilk ilk defa ABD ortaya çıkmıştır. Sistem haline dönüşmesi ise perakendeci 

tüccarların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla birbirlerinin çıkarttıkları kartları kabul 

etmeleriyle başlamıştır. Zamanla seyahat ve eğlence kartları şeklinde ortaya çıkan 

gelişmelerle insanların bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermede de kolaylık sağlayıcı unsur haline 

gelmiştir. “Diners Club’’ kart bunun en belirgin örneğidir.Bunu takiben Amerikan Bankaları 

çeşitli kredi kartları çıkarmışlar 1966 yılında ilk visa kartı çıkartan Bank Of Amerika ‘Blue’’ 

White’’ ve ‘’Gold’’ ‘’Americard’ların kullanım hakkını diğer bankalara da vermiştir.Aynı 

dönemde Fransa’da ‘’Carte Blance’’ bütün Avrupa’da kullanılmaya başlanmıştır.Ayrıca 

Amerikan bankaları İngiltere’deki  Barclays Bankasına da lisans vererek bu kartların 

İngiltere’de yaygınlaşması için çalışmıştır.Bu banka Avrupa’da ilk lisans alan bankadır.Bu 

bankayı National Westminister, Midland Bank ve Lloyd Bank ile Royal Bank of Scotland 
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bankaları takip etmiştir.Bu son dört banka Acces adıyla piasaya çıkararak visa karta rakip 

olmuştur.Bugün hala  visa kart ve acces kartlar birbiriyle piyasada müşteri kapma 

yarışındadır.Avrupa’daki bankalara Japonya da rakiptir.Japonlar da JCB ve Hıtachi kredi kart 

sistemlerini kurarak Asya ve Pasifik pazarını ele geçirmeye çalışmaktadır.Hatta Avrupa 

bankalarının kredi kart lisanslarını da alarak geniş bir ürün yelpazesini piyasaya sunmaktadır( 

https://deryacoskun.wordpress.com). 

Türkiye’de ilk defa 1968 yılında Diners Club bir kredi kartı çıkarmıştır. Arkasından Türk 

Ekspres Havacılık ve Turizm Limited Şirketi Amerikan Expres kartları ile piyasaya dahil 

olmuştur 1975 yılından sonra Eurocard,Master Card ve Acces piyasaya girmiştir.1980’den 

itibaren kredi kartı uygulamasına bankalar da başlamışlardır.1984 yılında visa Türkiye’ye 

gelerek ilk ofisini açmıştır.1987 yılında ilk ATM kurularak hizmete açılmıştır.1988 yılında 

bireysel bankacılık hizmetleri Türkiye’de verilmeye başlanmıştır.13 özel ve kamu bankası 

birleşerek 1990 yılında switch hizmeti vermek üzere  BKM A.Ş.kurmuşlardır.Yine aynı yıl 

bankalar müşteri çekmek için kredi kartı harcamalarına puan vermeye ve daha fazla 

harcamaya yapmaya ve daha fazla puan toplamaya müşterilerini teşvik etmeye 

başlamışlardır.Daha sonra elektronik post makinelerini 1991 yılında hizmete 

sunmuşlardır.1993 Europay/Mastercard ofisi Türkiye’de açıldı.1997 yılında co brandet kredi 

kartı piyasaya girmeye başladı.Bu kartlar sayesinde banka müşterileri kazandıkları puanları 

piyasada nakit para gibi kullanmaya başladı. Bugün ülkemizde 23 banka bu şekilde 

müşterilerine hizmet sunmaktadır. (https://deryacoskun.wordpress.com) 

2. Kredi Kartlarının Kullanımı ve Harcanabilir Gelir Düzeyi 

Günümüzde kredi kartları toplumda her kesim tarafından kullanılmaktadır. İlk çıktığı yıllarda 

sadece zenginler kullanabiliyordu (Evans ve Schmalensee, 1999:16). Teknolojinin tüm 

dünyada gelişmesi ile artık kişiler kredi kartları sayesinde dünyadaki bütün ülkelerde 

milyonlarca marketten ve alışveriş merkezlerinden para kullanmadan alışveriş yapabiliyorlar 

hizmet sektörlerinden istedikleri hizmeti satın alabiliyorlar,İnternet üzerinden istedikleri malı 

satın alabiliyorlar,nakit çekebiliyorlar.İnsanlığın günlük yaşamda kazandığı bu avantajlar 

bankalara saygınlık kazandırmıştır.Tüketicilerin de kredi kartı sayesinde hayatları 

kolaylaşmıştır.Eskiden ihtiyaçlarını hep ötelemek zorunda kalan tüketiciler bundan kurtularak 

ödemelerini de zamana yayma imkanı bulmuşlardır.Bu kolaylıklar insanların kredi kartı 

kullanımını hızla arttırmıştır.Aşağıdaki tablo da  görüldüğü gibi  sıralanan bütün değerlerde 

oransal hızlı bir artış bulunmaktadır. 

         Beş yılda yerli kredi kartlarının kullanımı 2012 yılında yaklaşık olarak  207.519.166 dan 

2016 yılında 273.852.578’e çıkmıştır. Görülüyor ki bu kullanım artan bir ivme ile devam 

etmektedir. 

        Bunların hepsi tüketim harcamaları için yapılmıştır.İnsanlar ihtiyaçlarını doğrudan 

karşılamak isterler.Bu ihtiyaçları mal veya hizmettir.Mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalara 

tüketim harcamaları denir.Çoğu defa bu harcamalarını tüketim mallarına yaparlar.Bu mallar 

bazen de dolaysız fayda sağlar.İhtiyaç ise tamamen farklıdır.Bunu maddi ve manevi 

benliğimizde duyarız.Bunlar yemek barınmak,giyinmek,insanlarla karşılıklı ilışkiler,okumak 

ve eğlenmektir.(Zarakolu,A.,1971:1). İnsanların harcanabilir gelirleri arttıkça tüketim 

harcamaları da artar.( Groen,J.,2000:431-438). Bir toplumda serveti yüksek olan kişiler gelirin 

büyük kısmını alırlar.Geliri düşük olan kişiler ise daha küçük bir bölümünü aralarında 

paylaşmak zorunda kalırlar.Marjinal tüketim eğilimi yüksek gelir sahiplerinde daha 

azdır.(Keynes, 1936:31). 

 

https://deryacoskun.wordpress.com/
https://deryacoskun.wordpress.com/
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Tablo 1: Türkiye’de Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı 

 İşlem Adedi İşlem Tutarı(Milyon 

TL) 

Alışveriş Nakit 

Çekme 

Toplam Alışveriş Nakit 

Çekme 

Toplam 

Kredi 

Kartı 

Yerli Kartların Yurt İçi Kullanımı 207.519.166 7.787.167 215.306.333 28.010,34 2.510,18 30.520,52 

Yerli Kartların Yurtdışı Kullanımı 2.610.712 71.254 2.681.966 451,80 23,47 475,27 

Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı 1.603.934 510.759 2.114.693 844,58 206,20 1.050,78 

Yerli Kartların Yurt İçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

210.129.878 7.858.421 217.988.299 28.462,15 2.533,65 30.995,80 

Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi 

Kullanımı 

209.123.100 8.297.926 217.421.026 28.854,92 2.716,38 31.571,30 

Banka 

Kartı 

Yerli Kartların Yurt İçi Kullanımı 34.645.171 75.070.355 109.715.526 1.393,37 25.279,63 26.673,00 

Yerli Kartların Yurtdışı Kullanımı 77.052 227.207 304.259 7,17 66,46 73,63 

Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı 709.277 889.439 1.598.716 181,26 357,79 539,05 

Yerli Kartların Yurt İçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

34.722.223 75.297.562 110.019.785 1.400,53 25.346,09 26.746,63 

Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi 

Kullanımı 

35.354.448 75.959.794 111.314.242 1.574,63 25.637,42 27.212,05 

Kaynak: http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2012&filter_month=6&List=Listele Erişim1.10.2016 

http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2012&filter_month=6&List=Listele
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Tablo 2: Türkiye’de Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı 

 
İşlem Adedi İşlem Tutarı(Milyon TL) 

Alışveriş Nakit 

Çekme 

Toplam Alışveriş Nakit 

Çekme 

Toplam 

Kredi 

Kartı 

Yerli Kartların Yurt İçi Kullanımı 273.852.578 7.871.474 281.724.052 47.648,44 5.403,21 53.051,65 

Yerli Kartların Yurtdışı Kullanımı 7.263.168 58.419 7.321.587 1.337,37 39,50 1.376,87 

Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı 2.339.074 597.698 2.936.772 1.341,16 324,32 1.665,48 

Yerli Kartların Yurt İçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

281.115.746 7.929.893 289.045.639 48.985,81 5.442,71 54.428,52 

Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi 

Kullanımı 

276.191.652 8.469.172 284.660.824 48.989,60 5.727,54 54.717,13 

Banka 

Kartı 

Yerli Kartların Yurt İçi Kullanımı 111.081.340 105.361.623 216.442.963 5.845,28 51.633,14 57.478,42 

Yerli Kartların Yurtdışı Kullanımı 1.085.614 301.257 1.386.871 68,86 145,83 214,69 

Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı 2.354.893 684.953 3.039.846 711,33 477,30 1.188,62 

Yerli Kartların Yurt İçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

112.166.954 105.662.880 217.829.834 5.914,14 51.778,97 57.693,11 

Kaynak:http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2016&filter_month=6&List=Listele Erişim:01.10.2016 

http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2016&filter_month=6&List=Listele
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 Bu yüzden Türkiye gibi gelir dağılımının bozuk olduğu ülkelerde tüketim 

harcamalarının artması ancak zenginlerden fakirlere doğru gelir transferi ile mümkün 

olmaktadır.(Wallece ,1994:177). Gösteriş uğruna yapılan tüketim de dünyada gittikçe 

artmaktadır.Aynı toplum içinde orta gelir gurubundaki tüketiciler yüksek gelir gurubundaki 

tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını taklit etmektedirler.Yeni sanayileşen ülkeler de endüstri 

çağını tamamlamış  toplumların tükettikleri ürünleri hayranlıkla izlemektedirler.Bütün parasal 

imkanlarını zorlayarak onları taklit etmektedirler.(Prado M.J.L.,2006:1509-1539). Bu 

doğrultuda dayanıklı tüketim mallarına değil dayanıksız tüketim mallarına olan talep ülkeden 

ülkeye farklılık göstermemektedir.(Gali,1993:418-428). 

Kredi kartları kişilerin gösteriş için yaptıkları tüketimi finanse ettiğinden başkalarına 

muhtaç olmadan lüks tüketim ve sıradan tüketim artmaktadır.Bu da efektif talebi harekete 

geçirmekte eğer koşullar uygunsa üretim artmaktadır.(Yetim,S.,1997:22) Tüketim harcamaları 

çarpan etkisi ile istihdamı ve üretimi arttırarak milli gelirin artışına neden olmaktadır. 

İlave olarak tüketim kararları akılcı beklentiler çerçevesinde ele alındığında tüketiciler 

gelecekle ilgili yeni bilgi öğrenmeleri halinde tüketim kararlarını değiştirecektir. Bilinen o ki 

gelecekle ilgili tüm bilgiler belirsizlik içerdiklerinden gelecekteki tüketim hakkında bugünden 

ön görüde bulunmak pek mümkün olmadığından tüketim tesadüfi 

olmaktadır.(Eren,E.,2006:153). Tüketim hakkında yapılan çalışmalar tüketimin daha çok cari 

gelire aşırı duyarlı olduğunu göstermektedir.(Yıldırım ,K.,Karaman, D.,Taşdemir 

M,2009:563). 

Tüketici bazında ortaya çıkan birçok finansal yenilik vardır.Bunlardan en önemlisi 

kredi kartlarıdır.Kredi kartları nakit çek ve diğer ödeme türleri içinde en şeffaf 

olmayanıdır.Bu da kredi kartının insanlara alışveriş esnasında yaşadıkları psikolojik sıkıntıları 

aştırarak alışverişi kolaylaştırmaktadır.Diğer yandan bu kolaylık insanlara yaptığı alışverişin 

miktarını unutturmakta plansız yapılan alışveriş yüzünden aşırı borç yükü altına 

girebilmektedir.Bunun en uç sınırı tüketicinin kredi kartı bağımlısı haline 

gelmesidir.(Soman,D.ve Cheema 2002:32-53). 

4. Faiz Oranları ve Kredi Kartı İlişkisi 

          Kredi kartı faiz oranları reel faiz oranları gibi geniş bir aralıkta değil daha dar bir 

aralıkta ve daha yüksek seviyede dalgalanır.Kredi kartı müşterisi harcama yaparken aklını 

kullanmaz .Bu yüzden bankalardaki  ve kartlardaki ödeme gecikmesi yüzünden ortaya 

çıkacak ilave ödemelere  yani faizlere fazla kafa yormazlar.Fakat faizlerle yüz yüze gelince 

çok zorlanırlar.İnsanların tüketim yüzünden fazla borçlanmaları faiz oranları üzerinde 

yükseltici etki yapar.Bankaların ve anlaşmalı firmaların kredi kartı Pazar payını arttırma 

gayretleri de faiz oranlarını düşürücü etki yapar.(Yılmaz,E.,2000:83). 

Çalışanların maaşlarını ödeyen bankalar bu maaşların yatırım maliyetlerini düşürmesi 

nedeniyle karlarını arttırabilmekte bu sayede de ilerleyen zamanlarda kredi kartı kullanan 

müşterilere uygulanan faiz haddi düşmektedir. Bankalar kredi kartı faiz oranlarını aşağıdaki 

nedenlerle yüksek tutmaktadırlar.(Anka,2002:10). 

Kredi kullananların sisteme ne zaman girecekleri ve ne zaman çıkacaklarına ilişkin belirsizlik. 

Kredi kartı sisteminin teknoloji yoğun hizmet vermesi yüzünden işlem maliyetlerinin yüksek 

olması 
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Kredi kartı ile neredeyse dünyanın her yerinde alışveriş imkânının sunulması nedeniyle 

kredinin ödenmemesi durumunda yaşanan zorluklar 

5.Kredi Kartları ve Enflasyon Oranıyla İlişkisi 

         Kredi kartı ile harcama yapıldığında nakit kullanılmadığından mudilerin paraları 

bankalarda mevduat olarak birikmektedir. Bankalara üye iş yerleri ise kredi kartı cirolarını 

bankalardan talep etmelerine kadar bu mevduatlar bankalarda beklemektedir. Bekleyen bu 

paralar bankaların kredi tabanını yükseltmektedir. Bu şekli ile olaya baktığımızda para arzının 

dolaylı olarak arttığını görüyoruz. 

           Bu durum enflasyonu körükler gibi görünse de kredi kartlarının esasında efektif talebi 

körüklemesi yüzünden talep enflasyonunu arttırmaktadır.Ortaya çıkan talep artışı üretim ile 

karşılanmazsa yani toplam talep toplam arz dengesi talep artışı yüzünden bozulacak olursa 

enflasyona neden olur.(Yılmaz,E.,2000:82) 

         Eğer arz arttırılamazsa ortaya çıkan talep enflasyonunu  önlemek adına kredi kontrolü 

yapılabilir,kredilere üst sınır getirilebilir vatandaşların fazla kredi çekmesi önlenebilir,bazı 

tüketim harcamaları için kredi verilmesi yasaklanabilir.Kredi kartlarına yapılması düşünülen 

taksit sayısı azaltılabilir.Kredi kartı limitleri düşürülebilir.Kredilerin seçilmiş belirli 

sektörlerdeki üreticilere verilmesi sağlanabilir. (Çelik,K.2008:119). 

        Türkiye’de enflasyonun başlıca nedeni üretim yetersizliği ya da aşırı talep 

değildir.Üretim girdi maliyetleri için ithal edilen mamul hammadde yarı mamul yatırım 

malları ve enerji fiyatlarındaki yükseklik gibi dışa bağımlılığı arttıran 

unsurlardır.(Aydın,Ş.,Ekim 1992). 

         Zaman zaman ekonomide üretimde daralmalar olmaktadır. Buda toplam talep artışlarına 

neden olmaktadır. Devlet kamu harcamalarını arttırdığında para arzını da genişletmekte ve 

sonuçta toplam harcama düzeyi artarak devam etmektedir. Toplam harcama düzeyinin sürekli 

olarak artması sonucunda üretime katılacak kaynaklardan istenilen ölçüde yararlanamazlarsa 

talepsel genişleme başlar. Buna reel hâsıla artışı ile karşılık vermek mümkün değildir. 

Sonuçta aşırı talep neticesinde bu durum fiyatlar üzerinde yükselişe ve bunun sonucu olarakta 

talep enflasyonuna yol açar(Orhan,Z.,O.,ve Erdoğan.S.,2006:350.).   

        Kişiler ne kadar fazla kredi kartı kullanırlarsa borçlanma imkânları da o nispette genişler. 

Her kart kullanımı sonucunda bir mal veya hizmet alınır. Buda piyasada talebin artmasına 

enden olur. Çoğu zaman arz kadar talep artışı gerçekleşmez. Talep kadar üretiminde artması 

gerekir. Fakat bu özellikle enflasyonist piyasalarda pek gerçekleşmez. Sonuçta artan talep 

beraberinde fiyatlar genel düzeyini de arttırır. (Çırpan,P.2000:100).   

           Burada genellikle en aktif konu talep enflasyonudur. Yani buna göre toplam arzın 

toplam talebi karşılayamaması ve neticede fiyat artışlarının ülke çapında yaygınlaşmasıdır. 

Arzı sabit tuttuğumuzda sonuçta talep yinede artacaktır. Yani arz-talep dengesinin 

sağlayabilmek içinde fiyatlar yükselecektir.(Aydın,Ş.,19.10.1992). Kredi kartı sayısı 2002 

yılında 15 Milyon ve enflasyon oranı ise %29.7’dir. 2017 yılına gelindiğinde kredi kartı sayısı 

60 Milyon 400.000 adettir. 
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Tablo 3: Yıllar itibari ile Kart Sayıları 

Kart 

Sayıları(Milyon 

Adet) 

2016 Haziran 2017 Haziran Değişim 

Banka Kartı  115,4 124,2 %8 

Kredi Kartı  59,0 60,4 %2 

Toplam 174,5 184,6 %6 

Kaynak: http://www.tuketicifinansman.net/2007/12/pos-nedir-tanimi-kredi-

karti.html#ixzz4w3vnw9S2 

         Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere Türkiye’de kredi kartı sayıları arttıkça 

enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Buda bize kredi kartı miktarı arttığında enflasyonun 

artmadığını göstermektedir.  

 6.Kredi Kart Kullanımının İstihdama Etkisi 

        Kredi kartları piyasada para yerine geçer vaziyette kullanıldığında tüketim talebi sürekli 

olarak artmaktadır. İnsanlar ne kadar çok tüketirse o kadar çok üretim yapacak ve bu üretimde 

herkes yerinin alacaktır. Buda ülkemize istihdam düzeyinin artması demektir. Bunun yanı sıra 

cebinde kredi kartı bulunan kişileri sürekli olarak harcamaya teşvik eden kredi kartları hem 

bankalara kaynak sağlıyor hem de yatırımlara katkıda bulunuyor. Çünkü her harcama 

beraberinde üretimi ve dolayısıyla yatırımı da desteklemektedir. Hatta bunun yanı sıra bu 

plastik kartlar 10.000 kişinin üzerinde ailelere iş olanağı sağlamıştır.  

        Bu kartlar sayesinde bankalar personel sayılarını azaltmışlar ayrıca maliyetleri de en 

minimum seviyeye çekmişlerdir. Bundan 30 yıl önce insanlar ceplerindeki para ile alışveriş 

yapmakta ve banka şubelerinden paralarını çekebilmek için saatlerce zaman öldürmekteydiler. 

Bu kartlar sayesinde bankalarda binlerce kişi iş bulmuş ve bu kartları dağıtmak için birçok 

firma birbiri ile yarışır hale gelmiştir.Ayrıca efektif talep yaratmak için para arzını arttırmak 

gerekecektir. Sonuçta harcamalar artacak ve bu artış toplam denge üretimini etkilediği gibi 

Keynesyen Çarpan etkisi de yaratacaktır. Buda yatırımların artması demektir.  

       Yatırımların artması işsizliğin azaltılmasına neden olmaktadır. Özellikle bu sistemin 

yaygınlaşması internet aracılığıyla daha mükemmel hale gelmektedir. Haliyle bu sayede 

elektronik ticarette hız kazanmaktadır. Özellikle kredi kartını piyasaya süren bankalar ve 

diğer kuruluşlar sürekli olarak yeni teknolojiler kullanarak kredi kartını cazip hale getirmeye 

çalışmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler kredi kartı hizmeti veren bankalarda istihdamın 

artmasına neden olmaktadır. (Parasız,İ.2007:350). 

7.Kredi Kartı Kullanımının Para Politikasına Etkileri 

            Para mal ve hizmet alımında kullanılan en önemli değişim aracıdır. Eğer ekonomide 

gereğinden fazla para var ise enflasyon ve dış ticaret açığı nedeni ile bu durum devalüasyona 

yol açmakta ve sonuçta döviz talebi artmaktadır. İşte burada kredi kartlarının ne kadar önemli 

olduğu bir gerçektir. Kredi kartı taşıyanların genellikle harcamalarını gelirden fazla yapması 

imkânı sağlayan kredi kartlarıdır. Son yıllarda euro paya bağlı 7.000 banka akıllı kartlar 

çıkarma gayreti içine girdiler. Kredi kartları ile nakit ve çek kullanımı olmaksızın alışveriş 

http://www.tuketicifinansman.net/2007/12/pos-nedir-tanimi-kredi-karti.html#ixzz4w3vnw9S2
http://www.tuketicifinansman.net/2007/12/pos-nedir-tanimi-kredi-karti.html#ixzz4w3vnw9S2
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yapılmaya başlandı. Kredi kartlarının parasal etkileri denildiğinde kredi kartının tedavül 

hızına etkisi, para arzına etkisi ve para talebine etkisi ilk akla gelendir. Kredi kartının tedavül 

hızına etkisi son derece önemlidir. Paranın 1 yıl içinde el değiştirme oranına tedavül hızı 

denir. Herkes eline geçen parayı harcamak ister. Fakat bir kısmı da elinde tutar. Bu hiç hoş bir 

durum değildir. Çünkü; paranın tedavül hızı düşer. Kişiler paralarını istedikleri anda bankadan 

çekebilmektedir. Bununda en kolay yolu bankadan bir plastik kart edinmektir.  

         Bu kart sayesinde tüketiciler bankalarda para talebinde bulunmazlar. Sonuçta paraya 

ihtiyaç duymazlar. Bu durum paranın tedavül hızının düşük olmasına neden olur. Bugün 

özellikle kart merkez kayıtları incelendiğinde ülke içinde yapılan işlemlerin hacmini bilmek 

son derece kolaydır. Yani daha doğrusu fiziki para stokuna ilave olarak para yerine geçen 

diğer paraların miktarını bilmek son derece zordur. Özellikle para talebi gelirdeki artış veya 

faizlerdeki düşüş dolayısıyla artabilir. Hatta para arzı para talebine bağlı olarakta artabilir. 

Bununda sebebi, kredilerdir. Kamu harcamalarını arttırabilirsiniz fakat karşılığında kamu 

gelirleri sağlayamazsanız açıklar meydana gelir, bu açıkları da ya iç borçlanma ile veya 

Merkez Bankası avanslarıyla karşılayabilirsiniz. İç borçlanma kısa vade de para arzını 

azaltabilir. Özellikle hazinenin iç istikraz tahvillerinin vadeleri dolunca daha fazla emisyona 

gerek duyulur. Özel sektör genellikle sürekli olarak kredi talebinde bulunur. Kredi talebi 

neticesinde bankalar kredi arzlarını arttırırlar.  Bu da para arzının artması demektir. Bu durum 

bankaların halktan topladıkları mevduat hacmine bağlıdır.  

         Bankaların en büyük gayesi daha fazla kredi vermektir. Kredinin bir kısmı mevduat 

olarak tutulur. Fakat marjinal artışlar para arzını arttırır. Buna mevduat çarpanı denir. 

Bankalar için firma çalışanları en önemli müşterileridir. Maaşlar çalışanların mevduat 

hesabına yatmaktadır. Sonuçta fiziki paranın yerini plastik kartlar almakta ve bu durum kredi 

kartları yoluyla para arzının artmasına neden olmaktadır. (Güneş,H.,7)Ayrıca liderlerin 

özellikle çeşitli iletişim vasıtalarıyla konuşmaları ülke içinde gündemi 

belirlemektedir.(Kantar,2016:203)Bu da kredi kartlarının ne şekilde kullanılacağı hakkında 

tüketicilere  yol gösterir. 

8.Türkiye’de Kredi Kartları Piyasası 

         Türkiye’de kredi kartı kullanımının Türkiye’de yaşayan insanların tüketim içinde ki payı 

gittikçe artmıştır. 1998 yılında kredi kartı kullanarak yapılan harcamalar hane halklarının 

tüketiminin %5’ini kapsıyor iken 2010 yılında bu oran %30’a ulaşmıştır. Alışverişlerde kredi 

kartı kullanım oranı ise %61’e varmıştır(BKM,2009-2010). Kredi kartı kullanım oranında ki 

artış kağıt bazlı ödeme araçlarının oransal kullanımını azaltmıştır(Karahan ve 

Çakmak,2011,s:35)., 

         Türkiye’de kredi kartları piyasasında dört taraflı kartlı ödeme sistemlerde tek ağ 

çalıştırıcısı konumunda ki BKM’nin(Bankalar arası Kart Merkezi) ana faaliyetleri şunlardır; 

bankalar arası otorizasyon, takas ve yönlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve ödeme 

kartları sektöründe bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri belirlemektir. İlave 

olarak BKM Türkiye’de yurtiçi alışverişlerde kullanılan kartlar için takas komisyon oranlarını 

da belirlemektedir. Türkiye’de kabulcü ve ihraççı bankaların farklı bankalar olduğu kredi 

kartı işlemlerinin hemen hemen tamamı BKM üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

         BKM’nin Türkiye’de bir rakibi yoktur. En büyük beş banka kredi kartı Pazar payının 

%63 ve %81 arasında paylaşmaktadır (BDDK,2010,s:33-34). POS(POS, İngilizce’de “Point 

Of Sale” kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesinden oluşur.POS, alışveriş yapılırken 

kullanılan kartın geçerli bir kredi kartı veya banka kartı olup olmadığı, kart hesabının söz 

konusu alışveriş için müsait olup olmadığı, bu alışverişin hangi üye işyeri üzerinden, 

http://www.tuketicifinansman.net/2007/09/kredi-karti-nedir-kredi-kartlarinin.html


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

126 

 

hangi acquirer(kazanan) banka tarafından kart issuer(verenin) ile yapıldığı bilgilerini ilgili 

merkeze ileten ve doğrulama sonrasında alışveriş tutarını karttan tahsil ederek ödeme işlemini 

tamamlayan elektronik bir cihazdır. POS’un üzerinde, kartın manyetik üzerindeki bantının 

veya çipin üzerindeki bilgilerin okunabilmesi için tarayıcı, dijital bir ekran ve tuş setleri 

bulunur. 

         Kredi kartı POS’u, yukarıda bahsi geçen kontrolleri bağlı bulunduğu merkeze 

bağlanmak suretiyle üzerine yüklü program ile gerçekleştirir. Bağlantının nasıl 

gerçekleştirildiğinde ve kullanım tercihlerine bağlı olarak pek çok kredi kartı POS çeşidi 

bulunur).   POS sayısı bazında ise yine Türkiye’de ki ilk beş büyük bankanın Pazar payı 

yüksektir. Oran olarak %66.8 ve %88.9 oranında bulunmaktadır(BDDK,2010,S:64). 

Türkiye’de kart sistemlerinin markalarına baktığımızda Vize ve Master Card’ın toplam 

piyasanın %99’unu oluşturduğunu görüyoruz.  

      Kredi kartı ihraç eden bankaların kredi kartı faiz ve komisyon gelirlerinin %30’u takas 

komisyonundan, %69’unun hesap bakiyesinin devredenlerden elde edilen faiz gelirlerinden 

%1’inin ise yıllık kart ücretlerinden elde edildiği görülmektedir(Merril Lynch “Turkish 

Banking” Raporu, Aktaran:Akkaya Karayol,2007,s:68). 

Banka kartı kullanımı( bankada hesabı olanların kullandıkları alışveriş kartı)   kredi kartı 

kullanımına göre Dünya da daha hızlı artmaktadır. Türkiye’de ise tam tersi olmaktadır.  
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ÖZET: Dünyada ve Türkiye’de Enerji konusu daima gündemdedir. Ülke ekonomilerinin 

özellikle büyüme ve kalkınmada en önemli girdilerindendir. Enerji konusu sürekli olarak 

dünyadaki tüm ülkelerin gündemine oturmuş durumdadır. Bütün sanayinin dönebilmesi ve 

işlemesi tamamen enerjiye bağlıdır. Enerji sayesinde ülke çıkarları korunur. Bütün ülkeler 

enerjide dışa bağımlılığı istemezler. Bunu azaltmak için de her türlü girişime başvururlar. 

Enerjide daima çevreyi en az kirleten enerjiler önemlidir. Son yıllarda Dünyada enerji 

konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep çoğalmıştır. Türkiye’de bu enerji 

kaynağı potansiyeli mükemmel olmasına rağmen pek fazla kullanılmamaktadır. Üretim 

açısından da yenilenebilir enerji kaynakları en düşük seviyededir. Bunun çok kısa sürede 

arttırılması gerekmektedir. Ülkeler ekonomik büyümeyi sağlayabilmeleri için enerji konusunu 

göz ardı edemez. Çünkü; enerji ekonomik büyüme ve kalkınma için son derece önemlidir. 

Enerji istenilen ölçüde sağlanamadığı takdirde ülke üretim yapamamakta ve ekonomik 

büyümede istenilen ölçüde gerçekleşememektedir. Emek ve sermayeyi ancak enerjiye 

gereken önemi verdiğiniz takdirde daha verimli hale getirebilirsiniz. Günümüzde enerji 

sayesinde insanların yaşam standartları yükselmektedir. Özellikle ülkemizde enerji arzı, talebi 

karşılamamaktadır. Oysaki enerji üretimde gizlidir. Enerji olmadan üretim yapmamız 

mümkün değildir. Türkiye son yıllarda yaptığı teşvik ve yatırımlarla ülkenin dışa bağımlı hale 

gelmesini önlemiştir. Olaya bu açıdan baktığımızda ülkedeki yaşam standardı yükselmiştir. 

Eğer bu konuya gereken önem verilmemiş olsa idi Türkiye’nin kalkınmasındaki rakamların 

artışı mümkün olmayacaktı. Eğer bir ülke enerji konusunda dışa bağımlı ise üretilen malların 

fiyatları çok yüksek olacak bu da diğer Dünya malları ile rekabeti zorlaştırdığı gibi 

kalkınmayı da olumsuz yönde etkileyecektir. O halde hali hazırda mevcut olan enerji 

kaynakları etkin bir şekilde ve verimli olarak kullanılmalıdır. Türkiye enerjinin %70’ini 

dışarıdan temin etmektedir. Bu dış bağımlılık Türkiye için cari açık sorununu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Enerjide ki arz ve talep dengeye gelmemektedir. Ekonomik gelişim ancak 

yüksek enerji tüketimi ile mümkün olmaktadır. Enerji tüketimi arttığı takdirde beraberinde 

ekonomik büyüme gerçekleşecektir. Enerji de talep arttığı takdirde bunun sonucunda yetersiz 

bir enerji arzı mevcutsa bu da Türkiye’de cari açığın artması demektir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji, Cari Açık, Enerji Politikaları ve Kalkınma 

 

MACRO ECONOMIC EFFECTS OF ENERGY CONSUMPTION IN TURKEY 

 

ABSTRACT: Energy in the world and Turkey is always on the agenda. The country's 

economies are particularly important inputs to growth and development. Energy has always 

been on the agenda of all countries in the world. The entire industry can be turned around and 

its operation is completely energy dependent. Thanks to energy, country interests are 

protected. Countries do not want to depend on foreign energy. In order to reduce this, all 

kinds of entrants apply. The energies sources that always pollute the environment are always 

important. In recent years, demand for renewable energy resources has increased in the world. 
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Although this energy source potential is excellent in Turkey, it is not used much. Renewable 

energy sources are the lowest in terms of production. This needs to be increased very soon. 

Countries can not ignore the energy issue so that they can provide economic growth. Because; 

energy is crucial for economic growth and development. If the energy can not be provided at 

the required level, the country can not produce and it can not be achieved in the economic 

growth. You can only make labor and capital more productive if you give importance to 

energy. Nowadays, life standards of people are rising thanks to energy. In particular, the 

supply of energy in our country does not meet the demand. However, energy is hidden in 

production. It is not possible to produce without energy. Turkey has prevented the country 

from becoming outsider dependent with the incentives and investments it has made in recent 

years. When we look at it from this perspective, the standard of living in the country has 

increased. If this issue is not given due importance, it would not be possible to increase the 

numbers in Turkey's development. If a country is foreign dependent on energy, the prices of 

produced goods will be very high, which will make competition with other world goods more 

difficult and affect development in the negative. The existing energy resources must then be 

used effectively and efficiently. Turkey supplies 70% of the energy from the outside. This 

external dependence affects the current account deficit problem for Turkey negatively. Energy 

supply and demand are not in balance. Economic development is only possible with high 

energy consumption. If energy consumption increases, economic growth will take place. If 

energy demand increases and there is insufficient energy supply as a result of this, this means 

that the current deficit in Turkey increases. 

Key Words: Energy, Current Account Deficit, Energy Policies and Development 

GİRİŞ  

Enerji kaynakları Dünya kurulduğu günden beri çok büyük bir öneme sahiptir. Enerji 

kaynakları içerisinde en önemlilerinden biri ısı enerjisidir. Bunlar içerisinde en 

önemlilerinden biride petroldür. Dünyada ki gelişmiş olan ülkeler enerji piyasaları üzerinde 

odaklanmıştır. Bunlar uluslararası petrol sermayesini istedikleri alanlara yönlendirmektedir. 

Siyasal ve iktisadi mekanizmalar enerji sektörü ile yakından ilgilenmektedir.  Fosil enerji 

kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olması gerçeği yeni enerji kaynaklarının aranması 

gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye bu açıdan potansiyeli zengin bir ülkedir. Rüzgar ve 

güneş enerjisini değerlendirmek adına yeni yatırımların yapılması Türkiye’de ki enerji 

açığının kapanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye’de sosyal refahın artması için enerji 

sektörüne düğer gelişmiş olan ülkelerde ki gibi gereken önem verilmelidir. Türkiye’nin enerji 

konusunda dışa bağımlı olduğu takdirde istenilen ölçüde kalkınmayı gerçekleştiremeyecektir. 

Son yıllarda Türkiye’de petrol, doğalgaz, kömür ile ilgili araştırmalar yapıldığı gibi 

yenilenebilir enerji içinde gerekli yatırımlar yapılmaktadır. Bugün Dünya savaşlarının 

çıkmasında ve Ortadoğu’nun işgalinde en önemli faktör enerjidir. Gelişmiş ülkeler enerji 

sektörünü elde tuttukları takdirde sosyal refah seviyelerini ve ekonomik güçlerini 

arttıracaklardır. Türkiye’de üretim ve gelir düzeyi arttığı takdirde enerji kullanımı da 

artacaktır. Türkiye gibi hızlı büyümek zorunda olan gelişmekte olan ülkelerin enerjiye olan 

talepleri günden güne artmaktadır. Enerji ile insan refahı artacaktır. Çünkü; enerji ekonomik 

bir girdidir ve kalkınma için itici bir güçtür. Yatırımların yapılması için Türkiye’de enerjiye 

oldukça ihtiyaç vardır. Türkiye’de nüfus arttıkça enerji tüketimi sürekli olarak artmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerin en yüksek seviyeye çıkması ve ancak enerji ile mümkündür. 

Türkiye’de bugüne kadar fosil yakıt tüketimi en önde gelmekteydi. Bu da insan sağlığına 

müthiş zararlar verdiği gibi çevreyi de kirletiyordu. Enerji güvenilir ve ekonomik olmak 

zorundadır. Aynı zamanda çevreye de zarar vermemesi gerekir. Çevre felaketi ekonomik bir 

kayıp demektir. Özellikle demir, çelik alüminyum, kimyasallar, çimento, kağıt sanayi için 
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büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç vardır. Bu sektörlerde enerji maliyetleri toplam maliyetin 

en az %20’sini teşkil etmektedir. 

2.Türkiye’de Enerji Kaynakları 

2.1.Birincil enerji kaynaklar 

Birincil Enerji Kaynakları petrol, doğal gaz, kömür ve bor madenleri dir.Birincil kaynaklar 

doğada hazır halde bulunurlar.Bunlar genelde literatürde fosil enerji kaynağı olarak 

isimlendirilir.Kullanımları halinde eko sisteme ciddi oranda zararlar 

vermektedir.(Doğan,2008) 

Petrol 19.yy da Amerika da evlerin gaz lambalarında kullanılmıştır. 1882 yılında Rodof Dizel 

otomobillerde içten yanmalı motorları bularak petrolün otomobil sektöründe kullanımını 

sağlamıştır. Petrol katı yakıtlara göre daha kolay yanıyordu.Bu yüzden otomobillerde daha 

çok tercih ediliyordu.Petrol gerek ekonomi gerekse milli güvenlik açısından son derece 

önemlidir. Tarımda sanayide, ulaşımda kullanılmaktadır. Petrolle birlikte Petro-Kimyada 

dünyada çok önemli hale gelmiştir.Petro- Kimya petrolden organik kimyasal ürünler elde 

etmede kullanılan sanayi yöntemlerinin topluca adıdır.Örneğin etilen oksit etilen aminler 

polyesterler PVC ler bu türdendir.Petrolle ilgili çalışmalar ülkemizde 1954 yılında 

başlamıştır.Fakat bugüne kadar büyük yatırımcı yabancı petrol şirketleri ham petrolü kendi 

topraklarımızdan çıkarmamıştır.Yabancı şirketler Türkiye Petrollerinin üretim yapmasını 

istememişlerdir.Buda ülkemizdeki petrol üretiminin artmamasına sebep olmuştur.Sonuçta 

Milletler arası Tröstü kuran büyük petrol şirketleri dünyadaki en yüksek fiyattan ülkemize 

petrol satmaktadır.Buda ülkemizden yüz milyonlarca lira hem döviz hem de para ödememize 

sebep olmaktadır.1954 yılında çıkarılan petrol kanunu ile Yabancı şirketlere petrol arama ve 

işletme ruhsatı verilmiştir.Petrol sahaları için verilen bu ruhsatlar 20 yıllıktı.Bu kanunla 

yabancılara bir kapitülasyon tanınmıştı.Buna rağmen Türk petrol anonim ortaklığı 6327 sayılı 

kanuna dayanarak petrol çıkarmaya başlamıştır.2005 yılında günlük 70.000 varil petrol 

eşdeğeri üretim yapmıştır.2010 yılında 2 496 113 M. Ton,2011 de 2 367 251 M.Ton, 2016 da 

2 571 928 M Ton üretim gerçekleşmiştir.(www.enerji.gov TR.29.08.2017)  

Dünyada enerji talebi sürekli olarak artmaktadır. 2030 yılında enerji talebi yüzde 70 

seviyesine çıkacaktır. Bu durumda Dünya alternatif enerji kaynaklarına yönelecektir.Bunlar 

içinde en önemlisi yenilenebilir enerji kaynağıdır.Yenilenebilir enerji kaynakları devreye 

girdiği takdirde çevresel maliyet etkilerini de azaltacaktır.(Bessou vd,2010:4) 

Türkiye’de doğalgaz üretimi 1987 ve 2002 yıllarında Trakya’da açılan 30 doğalgaz sahası ile 

en yüksek seviyeye çıkmıştır. Bugün doğalgaz rezervlerimiz 8 Milyar m2 dür. Fakat bu rakam 

2016 yılına gelindiğinde doğalgaz rezervimizin 18.8 Milyar m2 e çıkmış olduğunu 

görmekteyiz (Satman, A. 2006,ve enerji.gov.tr). 

Türkiye’de hava kirliliğinin artması üzerine kömürün yerine doğalgaz ikame edilmiştir. 

1970’de doğalgazın Ankara’da kullanıldığını görüyoruz daha sonra bu BOTAŞ ın gayretleri 

ile İstanbul’ a da taşınmıştır (Engin, N.2010:235-236).2016 sonu itibariyle üretilebilir gaz 

miktarı 20 Milyar 480 Milyar 286 Bin 172 m2 dür. 2016 yılında üretilen gaz miktarımız 381 

Milyon 596 Bin 942m2 dür (www.pigm.gov.tr,2017). 

Türkiye kurulduğu günden beri kömür ülkemizde birincil enerji kaynağı olarak 

bulunmaktadır. 2000 yılında %15.5 olarak ülkemizde tüketilirken alınan tedbirler neticesinde 

http://www.enerji̇.gov/
http://www.pigm.gov.tr,2017/
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2007 yılında %13.6 oranında gerilemiştir. Bugün kömür genel toplamı 2011 de 85 Milyon 

960 Bin 860 iken 2015 de 61 Milyon 929 Bin 516 tona inmiştir(www.enerji.gov.tr:2017). 

Ülkemiz yıllarca kömüre çok değer vermiştir. Çünkü fiyat ucuzdu ve dış piyasalardan 

etkilenmiyordu. Düşük kalorili linyit üretimi halen daha Türkiye’nin gündemindedir. Çevre 

kirliliğine gerekli önlemler alındığı takdirde üretim aktif hale getirilebilir. 

Bor günümüzün en önemli enerji kaynaklarından biridir. Hidrojen enerji kaynağı olarak 

mükemmel bir yakıttır. Diğer yakıtlar gibi çevreye sera gazı salınımını gerçekleştirmez. Fosül 

yakıtların yerine ikame edilebilir(Uslu,2007) Bor genellikle cam endüstrisinde, seramik, 

deterjan ve sabun gibi temizlik ürünlerinde tarımda, gübrede, inşaat sektöründe, izolasyonda, 

sınai elyaflarda, plastik maddelerde, ahşabın çürümesinin engellemede yanmayı engelleyici 

madde olarak nükleer enerji uygulamalarında, kalay kurşun ve bakırlarda elektronik olarak 

kullanılmasında, çeliğin sertliğinin arttırılmasında otomobil hava yastıklarında, kanser 

tedavisinde, füze yapıtlarında, atık sularda, civa ve kurşunların temizlenmesinde, enerji 

üretiminde, ısı depolamasında, petrol boyalarında ve zımparada kullanılan temel 

elementlerden biridir(www.etimaden.gov.tr,17.10.2017). 

Türkiye’de bugün bor rezervimizin toplamı 955.297 bin ton B2 O3 buda Dünyada ki toplam 

rezervlerin %72.1’ini kapsamaktadır.  Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları ise bizim ülkemizde 

yenidir. Son yıllarda bitmek üzere olan fosil yakıtlar çevreyi çok kirletmektedirler. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına gelince  Bunlar; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidro 

elektirik enerjisi, jootermal enerjisi, biokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi ve gelgit 

enerjisidir. Fosil yakıtlarda son yıllarda meydana gelen fiyat artışları dikkati yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bunun içinde Arge çalışmalarına büyük önem verilmektedir 

(Külebi, 2007:95) 

Bunun dışında jeotermal enerji kaynakları da Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. 

Türkiye’nin 31.500wv kadar jeotermal rezerve sahiptir. Genellikle endüstriyel amaçlı 

kullanılan uygulamalar çevre kirliliğini önler (Erdener ve diğerleri,Ankara,2007:25-74). 

Türkiye’de Elektrik İşleri Etüt İdaresi verilerine göre jeotermal potansiyelimiz elektrik olarak 

2000 Mwve1 Türkiye 31.500 MWt lik jeotermal enerji gücü ile Dünya’da ilk sıralarda 

bulunmaktadır. Türkiye’de 400 adet termal tesis bulunmakta ve 250.kişinin istihdam edilerek 

5 Milyar Dolar net gelir elde edilmektedir (www.EİE.gov.tr,18.10.2017). 

Türkiye’de 40 derecenin üzerinde yüzey sıcaklığı olan sahalar oldukça fazladır. Bunlar 184 

adettir.En uygun sahalar Batı Anadolu’da bulunmakta olup bunların toplam kapasitesi 105 

Mwe’dir.Bunların yakın gelecekte 550 mwe’e çıkacaktır.Bütün bu jeotermal kaynaklar 

rantabl şekilde değerlendirildiğinde Türkiye’ye yılda 20 milyar dolar net katkı 

yapacaktır.Tapılan çalışmalarda bu kaynakların düşük ve orta entalpili olmaları yüzünden 

elektrik üretimi konut sera ısıtmacığı kimyasal madde üretimi deri işlemesi ve sağlık turizmi 

gibi alanlarda kullanılarak ülkeye katkı sağlamaktadır.Genellikle bu enerjinin %87 si ısıtma 

amaçlı olarak kullanılmaktadır (Gönülalan vd, 2009:265,külekçi,2009:87). 

2.2.Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Jeotermal elektrik kurulu gücü en yüksek ülkelerin başında ABD Filipinler Endonezya ve 

Meksika gelmektedir. Yine ABD,Çin ve İsveç jeotermal ısıl kurulu gücünde en yüksek 

ülkeler arasındadır.Türkiye’de 600MW\yıl jeotermal elektrik potansiyeline ve 31.500mW\yıl 

jeotermal ısı potansiyeline sahip olup maden tetkik arama enstitüsü tarafından bu rakamlar 

ispatlanmıştır.(Koç,E.V Şenel M.C 2013:43) 

http://www.enerji.gov.tr:2017/
http://www.etimaden.gov.tr,17.10.2017/
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Türkiye’de 1000 kadar yerden çıkan doğal sıcak su kaynağı vardır.Maden tetkik aramanın son 

yaptığı çalışmalarda 198 adet jeotermal alan tespit etmiştir.Türkiye’de en büyük jeotermal 

potansiyel Batı Anadolu’da vardır.Türkiye’de  jeotermal kaynaklar orta sıcaklıktadır. Ancak   

%6’sı elektrik enerjisi için uygundur.(GEA,2013) 

Türkiye’de güneş enerjisinden yararlanmaya 1970 yılında başlamıştır.Maliyet olarak son 

derece düşük maliyetle kurulmaktadır.Daha çok güneş kolektörleri ve sıcak su ısıtma 

sistemlerinde kullanılmaktadır.Bu sistemler Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun olarak 

kullanılmakta ve 290.000 ton petrole eşdeğer bir ısı enerjisi üreterek ülkenin kalkınmasına 

yardım etmektedir.(Külebi,2007:105) 

Güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ülkeler arasında olan Türkiye’de yıllık toplam 

güneşlenme süresi 2640 saattir.Türkiye’nin en fazla günesş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu 

ve Akdeniz bölgesidir.Türkiye’de kurulu olan güneş kolektörlerinden 76 TEP enerji elde 

edilmekte ve bu üretim hacmi 750.000 metreküpe kadar çıkmaktadır.Güneş enerjisinden ısı 

enerjisi yıllık üretimi 420.000 TEP’tir.Bu durumda Türkiye önem verilen bir ülke kullanıcısı 

konumuna gelmiştir. 

Rüzgar enerjisi Türkiye’de yenilenebilir enerji arasındadır. 19 ülke içinde en iyi ülkelerden 

biridir. (Uğurlu, 2009:186). Türkiye’de En Fazla Rüzgar Alan Bölgeler Ege Kıyıları Marmara 

ve Doğu Akdeniz Bölgeleridir. Türkiye’de 2015 yılında4718.3 MW kapasiteye ulaşan rüzgar 

enerjisinin GSYİH ya toplam katkısı 1.9 milyar dolar olmuştur.İstihdama katkısı ise 12.000 

ile 15.000 kişi arasındadır.Ayrıca 2017 ile2035 yılları arasında cari açığın azalmasında net 

12.9 milyar dolar katkı sağlayacaktır.Böylece dışarıdan ithal edilen 573.9 milyon dolarlık 

ithalatın da önüne geçilmiş olacaktır.(Turep,  2016:27) 

Türkiye’de en önemli enerji kaynakları arasında bulunan hidrojen enerjisidir. Bu teknoloji 

rantabl kullanıldığı takdirde 1 metreküp sudan422 litre benzine eş değer olan enerji  yani 

hidrojen üretilmektedir.Bugün ülkemizde Karadeniz bölgesinde Karadeniz’in tabanında 

kimyasal olarak depolanmış hidrojen kaynakları bulunmaktadır.Yakın gelecekte 10 veya 15 

yılda teknoloji tam olarak geliştiğinde doğal gaz gibi borularla ülkenin her tarafına taşınacak 

ve ekonomimize müthiş bir katkı yapacaktır.(Uğurlu,2009:206)Türkiye’de hidroelektrik 

üretimi 2016 yılında 67.3 milyar KWh’dır.Bu rakam ekonomiye büyük bir katkıdır.Aynı yıl 

597 adet HES ,ile 26.681 MW güce sahip olup bu tüm elektrik üretimimizin 

%24.7’dir.Gelecekte inşa edilecek HES’ler  ise 589 adettir.Türkiye’nin hidroelektrik 

potansiyeli sadece değerlenebilen 216 milyar kWh dır.Türkiye’nin enerji potansiyelinin  % 

37’sidir.( eie.gov.tr.,1:2017) 

Ayrıca bir de Türkiye’de termik santraller bulunmakta fakat bu santrallerin çevreye çok 

büyük zararlar verdikleri için gelen hükümetlerin hiçbiri bu santralleri çalıştırmak 

istememektedir. 

3.Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme’ye Etkisi 

Endüstri devrimi sonrasında  artık üretim makinelerle yapılmaya başlanmış ve bunun 

sonucunda büyük bir üretim artışı gerçekleşmiştir.Üretimin gerçekleşmesi için mutlaka 

sermaye olmalıdır.Sermaye yetersizse yetersiz bir üretim yapılacaktır.Makineleşme  ve 

sanayileşme hız kazandıkça buna paralel olarak  daha fazla bir enerjiye ihtiyaç 

duyulmaktadır.Ekonomik kalkınma için en önemli girdisi enerjidir.Türkiye’de Özal 

Döneminde 1980’den sonra nüfusun ve sanayileşmenin arttığını görüyoruz.Neoliberal 
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politikalar sonucunda Türkiye’de daha fazla dışa açılım için enerji sektörüne ağırlık verilmesi 

gerçeği anlaşılmıştır.(Mucuk ve Uysal,105-115:2009) 

1975-2005 yıllarında  ekonomik büyüme ve elektrik enerjisi tüketimi için zaman serileri 

analizi yapmışlar.Ayrıca Johansen eşbütünleşme  testi yapılmış.Sonuçta  uzun dönemde 

toplam sanayi mesken elektrik tüketimleri arasında  bir ilişkinin var olduğu 

ispatlanmıştır.Ayrıca Vektör hata Düzeltme modeli de nedenselliğin yönünün  elektrik 

tüketimlerinden ekonomik büyüme yönünde olduğu görülmüştür.(Karl ve Kınık,2008:333-

353) 

Büyüme için devlet üretim faktörlerine yatırım yapar, tasarrufları teşvik eder ve yönlendirir. 

Ayrıca harcamalar yoluyla talebi canlandırır.Alt yapı yatırımlarını yapar.Eğitim araştırma ve 

geliştirmeye son derece önem verir. Bunların hepsi büyüme oranlarını etkiler (Yeldan, 

2010:63-66). Enerji talebi ile büyüme arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Bunu 

ispatlamak için petrol, elektrik ve doğalgaz bazında sektörel tüketimle ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki ele alınarak enerji kaynağının büyümeyi doğrudan etkilemediği görülmüştür. 

Fakat yatırımların milli gelir  içindeki payının arttırılması şartıyla gerçekleştiği 

görülmüştür.Enerji tüketimi arttıkça ekonomik büyüme de o oranda 

artmaktadır.(Ulusoy.2006) 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi her iktisatçı ayrı bir görüşle 

açıklamıştır. Fakat genellikle  bu ilişki içsel büyüme modeliyle açıklanır.Gelişmişlik düzeyi 

içinde en etkili olan veriler bilgi birikimi beşeri sermaye ve araştırma geliştirme  faaliyetleri 

ile bir ülkenin teknolojik gelişmişlik düzeyinde etkili olmaktadır.Bugün az gelişmişliğin 

sebebi finansal ve reel sermaye yetersizliğidir.Fakat bu görüş yavaş yavaş önemini 

kaybetmektedir.Bugün önemli olan beşeri sermaye yeteri kadar sahip olamamak günümüz 

teknolojisini istenilen ölçüde kullanmamak az gelişmişliğin göstergeleri arasında 

bulunmaktadır.Bunların modellemesi içsel büyümedir.(Taban,2008:90) 

4.Enerji Tüketiminin Cari Açığa Etkisi 

Gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunları arasında cari açık önemli bir yer tutmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu bu sorunla uğraşmaktadır. Amaçları ekonomik büyümeyi 

gerçekleştirmektir.Bu ülkeler için en önemlisi yatırımların arttırılmasıdır.Yatırımlar 

arttırılmasıyla tasarruflar azalmaya başlar.Bu cari açığın ortaya çıkması demektir.Bu açıklar 

doğrudan büyüme ile yakından ilgilidir.Büyüme oranı arttığında karlar artmakta sonuçta 

yatırımlar da artmaya başlar.Tasarruflar azalır.Bu durum tasarruf  yatırım dengesizliğine yol 

açar.Sonuçta cari açık artar.(Yılmaz ve Akıncı,2011:363-367)Enerjinin büyük bir kısmını dış 

ülkelerden ithal eden ülkeler bunun ücretini çoğunlukla borçlanma ile karşılar.Borç almak faiz 

ödemek demektir.Sonuçta ülkenin ödemeler dengesi bozulur.Bu da cari açığın ortaya çıkması 

demektir.(Karatay,2008:124) 

 İthalatımız içinde en büyük pay arasında enerji ithalatı yer almaktadır.2015 yılında toplam 

ithalatımız 207 milyar203milyon 370 bin dolardır. Bunun 37milyar 842  milyon 886 bin 

dolarlık kısmı enerji ithalatıdır. Bu rakam toplam ithalat içinde % 18’dir. 
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Tablo 1: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Enerji-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son yıllarda yapılan yatırımlarla enerji 

ithalatımız azalmaya başlamıştır. 

Tablo 2: TUİK verilerine göre hazırlanmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar Enerji 

İthalatı(milyar$) 

2016 27.1 

2015 37,8 

2014 54,9 

2013 55,9 

2012 60,1 

2011 54,1 

2010 38,5 

2009 29,9 

2008 48,3 

2007 33,9 

2006 28,8 

2005 21,2 

Toplam 463,5 

Yıllar Cari Açık 

(milyar$) 

2016 32.610 

2015 33.651 

2014 45.800 

2013 65.400 

2012 47.750 

2011 75.092 

2010 45.447 

2009 12.168 

2008 40.438 

2007 37.900 

2006 31.316 

2005 22.852 
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Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi 2013 yılından sonra cari açıkta hızlı bir düşüş 

vardır.Bunun nedeni 2013 yılından sonra Türkiye’nin enerji politikası değişmiş ve  yurt içinde 

enerji yatırımlarını arttırarak enerji ithalatına ödenen meblağın düşmesini sağlamıştır.2017 

yılında özellikle Orta Doğu’daki harbin etkisi ile ham petrol varil fiyatları 38.5 dolardan  52 

dolara yükselmiştir.Bu yüzden 2017 yılının ilk dokuz ayında enerji ithalatına ödenen  döviz 

miktarı artmış bu da cari açığın büyümesine neden olmuştur.Türkiye’nin ekonomik yapısı 

gereği ihracatı arttırarak cari açığı kapatması olanaklı görülmemektedir.Türkiye birçok 

Avrupa Birliği Ülkesine ihracat yapmaktadır.İhracat rakamlarımız yıldan yıla 

artmaktadır.Buna rağmen cari açık kapanmamaktadır.Bunun nedeni enerjide çok fazla dışa 

bağımlı   olduğumuz gibi hammadde ve ara malı temininde de dışa bağımlı 

olmamızdır.Türkiye’de dış ticaret açığının fazla olması cari açığın fazla olmasının temel 

nedenidir.İstatistiklere baktığımızda son 30 yıldır dış ticaret açığının cari işlemler açığından 

daha fazla olduğunu görmekteyiz.Bunun nedenleri elektrik enerjisi,doğal gaz ve petrol 

ihtiyacının dış ülkelerden temin edilmesidir.Bir diğer nedeni de sanayide kullanılan 

hammadde ve ara maddelerin de dış ülkelerden temin edilmesidir.Enerjide dışa bağımlılığı 

azaltarak dış ticaret açığını küçültebiliriz.(www.Paraborsa.net:2017) 

Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyet’ini dünyaya en iyi şekilde tanıtan devlet adamlarımız 

ülkemizin gelişimiyle ilgili dersler vermektedir.Bu hususta lider olarak tüm dünyaya kendini 

kabul ettirmiştir.Çünkü bu dünyada ‘’lider olunmaz, lider doğulur’’ diyerek tüm Orta Doğu 

politikasının değişimine neden olmuştur(Kantar.2016:674). 

 

5.SONUÇ 

Sanayi devriminden günümüze kadar  geçen yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de ülkelerin enerji 

ihtiyacı hızla artmaktadır.Enerjide yer altı kaynaklarının % 65’i Orta Doğu’dadır.Bunlar fosil 

enerji kaynaklarıdır.Türkiye’de fosil enerji  kaynakları çok azdır.Türkiye hızlı bir şekilde 

kentleşmekte ve sanayileşmektedir.Bu durum Türkiye’nin enerji ihtiyacını daha da 

arttırmaktadır.Enerji  ihtiyacının artması  daha fazla dövizin yurt dışına çıkmasına neden 

olmaktadır.Bu da ülkemizde cari işlemler açığının gittikçe büyümesi demektir. 

Burada önemli olan ekonomik büyümeyi düşürmeden ithal enerji arzına bağımlılığı en asgari 

düzeye indirmektir. Enerji arzı yanında enerji verimliliğini de yükseltmeliyiz.Eğer bunu 

başarabilirsek kısa ve uzun dönemde gayri safi yurt içi hasılanın da büyümesini sağlamış 

oluruz.Türkiye enerjide  fiyat ve vergi politikalarını yeniden gözden geçirmeli ve üretici 

kesime düşük maliyetlerle enerji sağlayarak ekonomik büyümeye ivme 

kazandırmalıdır.Türkiye’de yerli enerji kaynaklarına yatırım yapılması için müteşebbislere bu 

yönde teşvik verilmelidir.Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem 

vermelidir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.paraborsa.net:2017/
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ÖZET: Tarihsel süreç içinde birçok ülkede engelliler toplumsal hayata katılmada farklı 

engellere maruz kalmışlardır. İnsanların yasalar önünde eşit kabul edilmesi, onların toplumun 

sunduğu sosyal ve ekonomik koşullardan fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanmasını 

sağlamada yeterli olmaz. Bu anlamda sosyal refahın sağlanmasındaki en önemli nedenler 

arasında fırsat eşitliği prensibinin etkinliğini arttırmaktır. Günümüzde dezavantajlı gruplar 

içinde ayrımcılıkla en çok mücadele etmek zorunda olan grup engellilerdir. Ayrımcılıkla 

mücadele boyutu arttıkça, engellilerin toplumun sunduğu imkânlardan yararlanma düzeyi 

giderek azalmaktadır. Refah devletinde temel amaçlardan birisi uyguladığı sosyal politikalar 

sayesinde her yurttaşın istihdam edilmesini sağlamaktır. Çünkü sosyal politikaların 

uygulanmasıyla, tüm bireyler için oluşması muhtemel olan sosyal risklerin engellenmesi 

amaçlanır. Böylece sınıf ve statü farklı gözetmeksizin toplumdaki bütün fertler için eşit 

ekonomik koşulların oluşumu sağlanarak yaşam boyu adil standartlar oluşturulur. İstihdam, 

genel anlamda bakıldığında bireye gelir sağlamasının yanında psikolojik etkileri olan bir 

sosyo toplumsal bir faaliyettir. Çünkü istihdam edilen birey toplum içinde kendini 

gerçekleştirme imkânı bulur. Bu anlamda istihdam, bireye sunulan hayati öneme sahip 

toplumsal fırsattır. Dolayısıyla engelliler, normal bireylerden daha çok istihdama ihtiyaç 

duymaktadır. Engellilerinde diğer bireyler gibi istihdamdan eşit şekilde yararlanması sosyal 

politikaların olmasını gerekli kılar.  

Bu çalışmada sosyal politikaların engellilerin istihdam edilmesindeki rolü ve Türkiye’de 

sosyal politikalar ile engelli istihdamında yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler:  Sosyal Politikalar,  Engelliler, İstihdam, Engelli İstihdamı  

 

THE EFFECTS OF SOCIAL POLICIES ON EMPLOYMENT OF THE DISABLED: 

EXAMPLE OF TURKEY AFTER 1967 

 

ABSTRACT : In the historical process, the disabled in many countries have been subjected 

to different obstacles in participating in social life. Equal acceptance of people before the law 

is not enough to enable them to benefit from the social and economic conditions that society 

offers in the framework of equal opportunity. One of the most important reasons for achieving 

social welfare in this sense is to increase the effectiveness of the principle of equality of 

opportunity. Nowadays; among the disadvantaged groups, the disabled are the group who 

have to struggle the most with discrimination. As the level of struggle against discrimination 

increases, the level of utilization of the opportunities offered by the society by the disabled is 

gradually decreasing. In the welfare state, one of the basic aims is to ensure that every citizen 

is employed through social policies applied because by the application of social policies, it is 
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aimed to prevent possible social risks for all individuals. Thus, equitable economic conditions 

are created for all members of society without regard to class and status, and fair standards of 

life are established. 

Employment, in general terms, is a socio-social activity with psychological effects as well as 

income for the individual because the employed individual has the opportunity to realize 

himself in society. In this sense, employment is a social opportunity of vital importance 

presented to the individual. Therefore, people with disabilities need employment more than 

normal individuals. Equal level of employment of the disabled, like other individuals, requires 

social policies. 

In this study, the role of social policies in the employment of disability and social policies in 

Turkey and developments in employment of the disabled will be evaluated. 

Keywords: Social Policies, The disabled, Employment, Employment of the Disabled 

 

GİRİŞ 

Tarihten günümüze kadar geçen süreç içinde engellik gündemdeki ağrılığını arttıran konular 

arasında yer alarak sosyal bilimlerin önemli çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. 

Tarihsel süreç içinde tıbbi çalışmaların konusu olan engellilik gün geçtikçe, sosyal 

bilimlerinde çözümler aradığı önemli çalışma alanı olmuştur. Bu anlamda engellilik modern 

toplum yapısında isminden sıkça bahsedeceğimiz bir kavram haline gelmiştir. Engellik 

kavramının gündemi meşgul etmesinin dünyanın demografik yapısıyla ilişkili olduğunu 

belirtmek gerekir. Özellikle Batı toplum yapısındaki yaşlı nüfusun artması ve yaşlılık ile 

engelliliğin orantısal ilişkisi bu durumu özetler niteliktedir. Tarihsel süreçte nüfus yoğunluğun 

eşine rastlanmayacak kadar yoğun olması riskin boyutunun ne kadar büyük olduğunu 

göstermektedir(Aysoy, 2004: 19-20).  

Yaşanan sanayileşme boyutu ile eş güdümlü olarak refah devlet anlayışı gündemdeki önemini 

almıştır. Bu dönemde toplumun çıkarlarının önemsenmesinin yanında, toplumu bir araya 

getiren bireylerin refahına gerekli önem verilmemiştir. Günümüzde sosyal refah, toplumun 

sunduğu sosyal ve ekonomik imkânlardan eşit şekilde yararlanmayı ön görürken, o dönemde 

gündelik hayatta üretimde bulunmak değer gördüğünden bireyler toplumsal refaha adına 

üretim yaptıkları ölçüde değerli görülmüşlerdir. Böylece engellilere yönelik mesleki olarak 

rehabilitasyon hizmeti veren kurumlara önem verilmiştir. Bu anlamda sahip oldukları 

bedensel engeller nedeniyle üretime katılmadaki becerileri sınırlı olan fakat bu konuda 

gelişmeler gösterebilecek olan engellilerin mesleki eğitim hizmeti almaları sağlanmıştır. 

Günlük yaşamda her bireyin üretim sürecine aktif olarak katılması ve üretim sürecine 

sunacakları katkı önemsendiğinden sunulan mesleki eğitimin insan haklarından çok üretime 

katkı için sunulduğu görülmektedir. Bu şekilde mesleki eğitim hizmeti veren kurumlar tıbbi 

rehabilitasyon anlayışını benimseyerek engellilerin fiziksel işlevselliklerinin arttırılmasıyla 

getirisi yüksek iş kollarında çalışmaları hedeflenmiştir. Diğer bir anlamda engelliler iş 

hayatına entegre edilerek üretim yapmaya zorlanmıştır(İl, 2002: 69). 

Engellilerin üretime dâhil edilmeye çabalanması ve engellilere yönelik sosyal politikaların 

oluşturulmasının nedenleri arasında 20 yy. engelli nüfusunun artması ve engellilerin devlet 

bütçesinde oluşturduğu maddi yük olmuştur. Bu anlamda 20 yy. da engellilere yönelik 
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oluşturulan sosyal politikalar dönüm noktası olma özelliği taşımaktadır(Öz & Orhan, 2012: 

37). 

Bu anlamda engellilerin çalışma yaşamına dâhil olmaları ilk olarak 20 yy. da artan 

sanayileşme ile başlamıştır. Birçok gelişme yaşanmasına rağmen Avrupa’da engelli insanların 

birçoğunun ekonomik gereksinimleri ya ailesi tarafınca karşılanmış ya da bu insanlar 

dilenmek zorunda kalmışlardır. Bu dönemde Avrupa’da meydana gelen çevresel ve beşeri 

tehditler bununla birlikte çalışma ortamındaki sosyal korumanın yetersizliği engelli nüfusunun 

artmasını tetiklemiştir. Özellikle her ülkenin endüstrileşme hareketi içinde olarak maksimum 

düzeyde üretimde bulunma çabası devamında gerçekleşen Birinci Dünya Savaş’ının 

yaşanması ülkelerin sosyal politikalarında engellilere ve onların istihdamına yönelik 

çalışmaların olmasını zorunla hale getirmiştir(Öztürk & Şahan, 2017: 214). 

İkinci Dünya Savaş’ının bitmesinden sonra insan haklarına yönelik yapılan çalışmalar birçok 

alanda insanlığa ve toplumsal refaha katkı sağlamış, bu katkının etkileri de engellilerin 

yaşamında hissedilmiştir. Bu yıllarda mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden ağır düzeyde olan 

engellilerinde yararlanması gerektiği savunulmuştur(İl, 2002: 69). 

Başlatılan rehabilite çalışmalarından önce engelli bireyler temel haklardan yararlanamayan 

daha da ötesi yardıma, bakıma gereksinim duyarak hayatını kendi kendine idame ettiremeyen 

ve kendini korunma ihtiyacı hisseden bir patolojik vaka değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme 

şekli “tıbbi (medikal) modeli” işaret eder. Rehabilite çalışmalarının uygulanması ile (1950 ‘li 

ve 1960’ lı yıllar) Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler de “Eşit yurttaşlık ilkesi” 

çerçevesinde “sosyal model” anlayışın benimsendiği görülmektedir. Bu değişim engelli 

bireylere yönelik oluşacak olan haklar için bir dönüm noktası olarak görülmüştür(Özgökçeler 

& Alper, 2010: 34).  

Özellikle 1970’lerin sonuna kadar olan dönemde, ülkelerin birçoğu önemli amaç olarak; 

uyguladıkları sosyal politikalar ile tüm yurttaşları istihdam etmek olmuş. Ancak temel hedef 

tam istihdam olmasına rağmen engelli vatandaşların büyük bir kısmı is hayatının dışında 

kalmıştır. Engellilerin çalışma hayatının içinde olmasını gerekliliğini belirten ve bunun bir 

insanı hak olduğu vurgulayan ilk çalışmalar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde 

görülmüştür. Bu anlamda bu ülkeler de refah devlet politikalarıyla uygulanan sosyal 

politikalar ile engellilere gelir desteği sunulması amaçlanarak ekonomik tehditler bertaraf 

edilmiştir. Ancak yapılan çalışmaların sadece gelir desteğinde kalmasına tepki gösterilerek 

temel desteğin istihdam alanında fırsat eşitliğinin sağlanması istenmiştir(Menda, vd., 2013: 

230 – 231). 

1.Sosyal Devletin ve Sosyal Politikaların Oluşumu ve Engelli İstihdamına Etkileri 

Sosyal devlet terimi 1941 yılında ilk defa Archbishop Temple’ın öne sürülen bir terimdir. Bu 

devlet anlayışında, sosyal refahı sağlamak için devlet ekonomiyi regüle etmeye çalışır. Daha 

geniş anlamıyla devlet bu anlayışı benimseyerek, ekonomisinde başarısız ve yetersiz 

oluşumları bertaraf eder. Bu anlayış çerçevesinde devlet sosyal ve ekonomik yaşamı 

düzenleyerek piyasayı şekillendirmek isteyen oluşumları engeller. Böylece devlet bireylerin 

hayat standartının belli seviyenin altına inmeden sürdürmelerini ve sosyo ekonomik 

haklarının korunmasını sağlar.  

Sosyal devlet anlayışı, sosyal refahın tesisi için bir takım hedefleri devletin benimsemesini 

gerekli kılar. Bu anlamda sosyal bir devlet; 

En kötü koşullarda dahi bile her vatandaşın asgari gelir dağılımından yararlanmasını sağlama 
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Temel hayati gereksinimleri temin edebilmek için belli standartları temin etme 

Bütün yurttaşların hayat standartlarını yükseltme 

Toplumda oluşabilecek yoksulluğun önüne geçme 

Toplumun sunduğu ekonomik imkân ve gelir paylaşımında adaleti sağlama 

Her vatandaş için sosyal güvenliği tesis etme  

gibi ödevleri kendisine sorumluluk haline getirmiştir. Böylece sosyal devlet her vatandaşın 

kanun ve yasalar önünde eşit olmasını sağlayarak temel hakları garanti altına alır.  

Hayat insanları beklenmedik bir anda çeşitli kazalar ve hastalıklar ile mücadele etme zorunda 

bırakabilir, en önemlisi insanların yaşlılık dönemlerinde oluşabilecek hem sosyal hem de 

ekonomik tehditlere karşı korunmaya gereksinim duyabilirler. Bu gibi durumlarda sosyal 

devlet anlayışı gereğince devlet her bireye insanlık onuruna yakışır bir yaşam standarttı 

sunması gerekmektedir(Yay, 2014: 148,149).  

Bununla Birlikte Sosyal devlet modelinde, devlet bireyin hangi engel türüne sahip olmasına 

bakılmaksızın, her engellinin yaşamını devam ettirmesi için gereken imkânlarını sunan bir 

sosyal örgüttür. Bununla birlikte sosyal devlet bireyleri hak ve özgürlüklerden maksimum 

düzeyde yararlanmalarını sağlama ile kalmaz aynı zamanda her yurttaşın insanlık onuruna 

uygun bir yaşam sürmesini, sosyo ekonomik durumunun en üst standartta olmasını ve sosyal 

güvenliğinin sağlanmasını sorumluluk edinmiş bir anlayışı benimser. 

Toplumda herhangi nedenle engellenmeye ve yetersizliğe maruz kalmış kişilere sosyal ve 

ekonomik tehditlerin zarar vermesini önleyerek toplum yapısındaki düzeni sağlamak sosyal 

devletin en asli görevlerindendir. Fırsat eşitliği ilkesinin benimsendiği kişiler arası 

farkındalıkların birer tehdit değil zenginlik olduğunun anlaşılması sosyal devletin temelini 

oluşturmaktır (Küçükali, 2014: 66). 

Sosyal refahı tesis etmek için devletin kendi ekonomisini geliştirme ve büyütmeye yönelik 

çalışmaları en büyük hedefidir. Bu hedefe ulaşmak ise üretme potansiyelinin maksimum 

seviyeye ulaşmasından geçer.  Üretimin yüksek seviyelerde olması için toplumu oluşturan 

bütün yurttaşların istihdama katılması gerekir. Bu anlamda devlet bütün yurttaşların istihdamı 

için gerekli şart ve zemini hazırlamak adına ekonomik yatırımı ve teşviki sunması 

gerekmektedir. Bu yatırım ve teşviklerin sunulması sosyal devletin önemli sorumluluğudur 

(Yay, 2014: 148,149).  

Engelli olsun ya da olmasın her yurttaşın istihdam edilme hakkından yararlanması gerekir. 

Her engelli istihdam edilme yaşına ulaştığında çalışma ortamında uzak kalarak üretimin 

dışında tutulması, sadece tüketen bir insan olarak hayatını sürdürmesine neden olacaktır. Bu 

da ülke ekonomisi adına istenen bir husus olmayacaktır(Küçükali, 2014: 66). 

2. 1950 Ve 1970’lİ Yıllarda Yaşanan Değişimler Ve Sosyal Politikaların Oluşumuna 

Zemin Hazırlanması 

Sanayileşme hareketi ile yapılan çalışmalar başta engelliler olmak üzere toplumdaki tüm 

dezavantajlı kesimlerin yoksullukla mücadele etmesini zorlaştırmıştır. Üretim potansiyelinin 

maksimum seviyeye ulaştırma çabaları üretim tesislerinin sayısında,  üretim yapabilecek 

durumdaki insanlara verilen maddi ve manevi değerin artmasını tetiklemiştir. Bu durum 
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üretim yapma durumu olan engellilerin dahi bile sırf yetersizliklere sahip bireyler olarak 

görüldüklerinden çalışma alanlarına dahil edilmemelerine neden olmuştur.  

1950’li yıllara gelindiğinde sanayileşme ve üretimi arttırmanın neden olduğu iki büyük savaş 

ve bunların oluşturduğu sosyal tehdit engelli insanların artmasına neden olmuştur. Ayrıca 

yaşanan olaylar üretim yapabilecek durumda olan insanların ya ölmesi ya da sakat kalmasına 

neden olduğundan üretimi sağlayacak insan potansiyelinde ciddi boşluklar oluşmasına sebep 

olmuştur. Bu boşluk durumunun oluşması ve hala bitmek bilmeyen sanayileşme ve üretme 

çabaları bu boşluğu yaşlı insanlarla, bayanlarla ve hatta engelli bireylerle doldurulmasına 

mecbur bırakmıştır. Bu olayların yaşanması engellilerin istihdamına yönelik rehabilitasyon ve 

mesleki eğitim çalışmalarının yapılmasını ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir. Meydana 

gelen savaşlar sonucunda engelli bireylerin sayısındaki artış engellilere yönelik hakların 

tartışılmasının ne kadar gerekli olduğu gösterdi. Özellikle savaşların gelişmiş ülkeler arasında 

yaşanması ve etkilerinin bu ülkelere yansıması engelli haklarına olan gerekliliğin önemi daha 

arttırmıştır. Artış gösteren engelli nüfusunun hayatını sürdürmesi anlamındaki temel insanı 

gereksinimlerini karşılanması, yasal düzenlemeler oluşturulmasını sağlamıştır. 

Amerika, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler engellilere yönelik sorunların çözümü için yapılacak 

çalışmaların gerekliliğini fark etmişlerdir. Engelli hakları konusunun uluslararası anlamda 

çözümü içinde Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır. 

Engelli bireylerin sorunlarına yönelik çalışmalar yaşanan savaşların oluşturduğu sosyal 

tehdidin bir sonucudur. Çünkü 1940’lara kadar geçen süreçte engellilere yönelik hiçbir yasal 

düzenleme olmaması bu durumun en büyük göstergesidir.  Savaşın oluşturduğu sosyal tehdide 

maruz kalan İngiltere, Amerika ve Fransa gibi ülkeler konunun Birleşmiş Milletler 

gündeminde görüşülmesini sağlamışlardır(Gökmen, 2007). 

İnsan haklarına ve engelli haklarına yönelik verilen önem İkinci Dünya Savaş’ında sonra daha 

artmıştır. Günlük yaşamda sosyal refahın giderek önemini arttırması ve sosyal refahın 

sağladığı imkanlardan toplumdaki tüm sosyal grupların yararlanması gerektiğinin kabul 

edilmesi toplum üzerinde anlayışların değişmesini sağlamıştır. 1970’li yıllarda daha çok 

bireylerin patolojik durumlarına yani bireyin engeline odaklanan “ Tıbbi ( Medikal ) model” 

anlayışı yerini bireyin sosyal, çevresel ve genel koşullarına odaklanan “ Sosyal model” 

anlayışına bırakmıştır. Tıbbi ( Medikal ) model sorunların çözümü bireyin engelinde ararken, 

Sosyal Model bu sorunların çözümünü sosyal çevrede arar ve çevresel faktörlere yönelik 

düzenlemeleri içerir. Bu model de bireyin özgürlüğü tıbbi bir durum ya da bireyin maruz 

kaldığı bir trajedik bir durum olmaktan çok toplumun kendi koyduğu engellerden etkilenen 

bir durum olarak görülür(İl, 2002: 69). 

Tıbbi modele göre Sosyal Model engelliliği sosyal yönden değerlendirdiği için engelliliğin 

odak noktasında bireyin patolojik ve psikolojik yetersizliği değil, kişi için engeller oluşturan 

toplumsal etmenler vardır. Sosyal Model engelliliği bireyin sahip olduğu yetersizlik 

sonucunda oluşan bir durum şeklinde değil, engellilerin topluma katılımını sınırlandıran 

sosyal, kültürel ve çevresel etmenlerin olduğunu belirtir. Bu anlamda engellilik toplumun 

kendisinin ürettiği bir unsur olarak karşımıza çıkar. Engelli bireylerin topluma katılımını 

kısıtlayan her şey sosyal model anlayışında engel olarak görülür(Okur & Erdugan, 2010: 

247). 

Engellilere yönelik politikaların, onların sorunlarını çözebilecek hale gelmesi uzun bir dönemi 

almıştır. Özellikle politikaların oluşumunda Tıbbı ( Medikal ) Model anlayışından Sosyal 

model anlayışına doğru bir geçişin olması dönüm noktası özelliğini taşımaktadır. Sosyal 
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politikaların oluşumu daha iyi anlayabilmek için Tıbbi ( Medikal ) Model ve Sosyal Model 

hakkında inceleme yapılmasını gerektirir. 

2.1. Tıbbi ( Medikal ) Modelin Oluşturduğu Engeller  

Engelliğe yönelik olarak ilk ve en eski model anlayışı olarak “ Ahlaki model ” 

gösterilmektedir. Engelliliğin, ahlaki çöküntüden desteklendiğini belirten bu model 

engelliliğin insanın içindeki şeytanın veya ahlaksızlığın dışa yansıması olduğunu ileri 

sürmüştür. Engelli olmak, engelli birey ve ailesi için bir utanç kaynağı olarak görülmüştür. Bu 

durum utanç yaşamanın ötesinde suçlanma ve damgalanmaya maruz kalmaya kadar gitmiştir. 

Engelliler maruz kaldıkları duygusal, fiziksel şiddet onların toplumdan dışlanmasına neden 

olmuştur(Arıkan, 2002: 14). 

Bu model ile birlikte 1800’lü yılların ikinci yarısından başlamak kaydıyla 1970’lı yıllara 

kadar olan süreçte engelli bireylere yönelik benimsenen yaklaşım ise “ Tıbbi ( Medikal ) 

model olmuştur(Özgökçeler, Alper, 2010: 37). Tıbbi model de iki hedef unsur vardır. 

Bunlardan ilki; engelliliği tüm problemleri tüm sonuçları bireye yükletilmektedir. Diğer unsur 

ise; engelliliğin nedeninin kaynağı bireyin sahip olduğu yetersizlik nedeniyle organ ve 

uzuvlarında oluşan işlev kaybı olarak görülmektedir. 

Bu tür modelden doğan anlayışlar bireye yönelik patolojik ve psikolojik duruma odaklanır. 

böylece engelli kişinin yetersizliğinden doğan problemlerin sadece biyolojik müdahaleler ile 

çözülebileceği vurgulanmaktadır. Eğer yetersizliğin oluşturduğu sorunlar biyolojik 

müdahaleler ile çözülmez ise bu sorunun kişi açısından trajedi olacağı belirtilir. Bu anlayış 

bağlamında yetersizlik sorunu giderilemeyen kişi işlev kaybından dolayı üretim 

yapamayacağından çalışma hayatının dışında tutulur. Bireyin istihdamın dışında tutulmasının 

nedeni ise sahip olduğu yetersizliği gösterilir(Yılmaz, 2004: 14). 

Bazı uzmanlara göre bu modelin temelinde sahip olunan engel durumu ve bireyin fiziki,  

biyolojik yapısının olması hem sahip olunan engellilik durumunun hem de bireyin onarılabilir 

bir durum olarak görülmesine yol açmaktadır. Böylece bu model engelli bireyin hasta ya da 

rahatsız olarak görülmesi gerektiğini savunur. Engellinin hasta veya rahatsız olarak 

adlandırılması, bu bireylerin kendi yaşamını bağımsız şekilde sürdüremeyen bakıma ve 

korumaya muhtaç birey olmasına neden olmaktadır.  

Tıbbi model tanılama, tedavi etme gibi birçok konuda engellilerin daha iyi bir yaşam sürmesi 

adına bir çok yararı olmuştur. Ancak Tıbbi model bu anlamda sayısız katkıları olsa da, odak 

noktasının sosyal ve çevresel etmenler yerine patoloji olması engellilerin bakıma ve korumaya 

gereksinim duyan çaresiz bireyler olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. 

Tıbbi modelin bireyler üzerinde yaptığı “ normal – anormal” şeklindeki sınıflandırmanın 

engellileri toplumun gözünde farklı olarak anlaşılmasını sağlayarak bu bireylere ilişkin 

ayrımcı tutumların gelişmesine neden olmaktadır.  

Sonuç olarak normal bireylerin olduğu gibi engellilerinde yüksek hayat standartlarında 

yaşama hakkı vardır. Bu anlamda hedeflenen hayat standartlarına ulaşmak ve engellileri 

toplumsal faaliyetlere katılımını sağlayabilmek adına 1970 ve 1980’li yıllarda “ Engellilik 

Kültürü ” konusuyla eskilerinden farklı bir modelin oluşumuna gereksinim artmış. Temelinde 

engellilerin sorunlarına çözüm aramaya çalışan bu model “ Sosyal Model ” olarak 

tanımlanmıştır(Özgökçeler & Alper, 2010: 37). 
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2.2. Sosyal Modelin Engelliler Üzerindeki Etkisi 

Günlük hayatın birçok alanında engelli haklarının ihlal edilmesiyle, yasa ve mevzuattaki 

uygulamaya yönelik oluşan sıkıntılar engellilere yönelik birçok problemin oluşmasına neden 

olmuştur(Arıkan, 2002: 16). Bu problemlerin çözülmesi ve engelli bireylerin toplumsal 

haklarının kazanımı gerçekleştirmek adına 1970’li yıllarda ABD ve İngiltere’de aktivistler 

tarafından Sosyal Model adı altında yeni bir model geliştirilmiştir. Bu model Tıbbi Model de 

savunulanlara zıt bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır. Bu modele göre toplumun kendi yapısı 

engelleyici olarak nitelendirilmekle birlikte, bireye yönelik engeli ve engelli kavramını 

oluşturan, bedensel farklılıkları dikkate almayan toplumun kendisidir. Sosyal Model engelli 

bireylere yönelik erişebilirliliğin bütün alanlarda temin edilmesiyle birlikte engellilere yönelik 

bütün olumsuzlukların kalkacağını savunmaktadır. Bu durumda engellilerin maruz kaldığı 

problemler sadece tıbbi müdahaleler ile çözülebilecek durum olmamakla birlikte, bu 

meselenin siyasi mücadelesinin de verilmesinin önemli olduğu belirtilmiştir. Böylece engelli 

bireyler bir sosyal örgüt oluşturarak, toplumun engellilere karşı oluşturduğu ayrımcı tutum ve 

davranışları değiştirmeye yönelik mücadele vermesi savunulmuştur(Yardımcı, 2015: 11). 

Bununla birlikte bu model engellilerin diğer bireyler tarafından ağır şekilde dışlanmaya maruz 

bırakıldığını belirtir. Bedensel anlamda yetersizliğe sahip bireyler için engellilik olgusunun 

oluşumu, çevresel faktörlerin birey için ne kadar uygunluk gösterdiğine bağlıdır.  Yani bu 

anlamda kişiyi engelli yapan, kişinin sahip olduğu bedensel yetersizlikler değil çevresel, 

fiziksel etmenlerdir(Arıkan, 2002: 20). 

Sonuç olarak; sosyal model engelli kavramının oluşmasını, toplumun engelli bireylere karşı 

oluşturduğu tutumların bir devamı olarak görür. Yani engelli kavramı toplumun engelleyici 

tavrı ile orantılı şekilde seyir izlemektedir. Sosyal model, toplumun engelleyici tavrı ve 

baskıcı tutumu yerine sorumluluk almayı; tedavi etme yerine bütüncül bir sosyal bakım ve 

hizmetlerin yapılmasının önemli olduğunu vurgular. Bu anlamda model bireyleri hasta engelli 

diyerek toplumdan izole etmek yerine, toplumsal entegrasyonun sağlanmasının gerekliliğini 

belirtir(Özbayram, 2014: 16). Dışlayıcı tutumların değişimi kendi kendine olmaz. Bu değişim 

için birçok siyasi ve politik çalışmanın olması gerekmektedir. Bu anlamda engellileri ve 

onların hayat standartlarını dikkate alan sosyal politikalar ve engelli politikaları değişimin en 

temel materyalleridir. Yasal düzenlemeler yapmak sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Bu 

düzenlemeler yapılırken engellilerin gereksinim ve isteklerini dikkate alınması oldukça 

önemlidir. Çünkü engellileri ve onların isteklerini dikkate alınmadan yapılan bir düzenleme 

bir yarar sağlamaz ve toplumsal dışlanmayı tetikler. Bu anlamda hem sosyal politikaların 

oluşması hem de bu politikaların oluşumunda engellilerinde dikkate alınması engelli sorunun 

çözümü için önem arz etmektedir 

Bu süreçte Tıbbi Modelin yerini Sosyal Modelin alması ile yaşanan değişim iki model 

arasındaki fark görüldüğünde ortaya çıkmaktadır.  Sosyal modelin tıbbi modelden farkını 

anlamamız için fiziksel engellilik üzerinden betimlenen bir örnek olaya bakmamız 

gerekmektedir (Tablo-1) (Arıkan, 2002: 20 – 21). 
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Tablo-1: İki Modelin Mukayesesi 

 

TIBBİ MODEL PROBLEMLER İLE 

İLGİLENİR 

SOSYAL MODEL ÇÖZÜMLER 

ARAMA EĞİLİMİNDEDİR 

Kapıları açamayan veya açmaya 

çalışırken sorun yaşayan eller 

Engellilere uygun tasarlanmış otomatik / 

sensörlü kapılar. 

Uzun zaman ayakta durmakta sıkıntı 

yaşayan insanlar 

Kamu ya da özel alanlarda engellilerin 

oturabilmesi için koltuk 

Merdiven basamaklarını çıkarken 

sorunlarla karşılaşma ya da çıkamama 

Bina ve tesislerde rampa ve ya asansör 

olması 

Yapamayacağını düşündükleri için 

engellileri istihdam etmeme 

İnsanları “ sorun aramak ” yerine 

engellilerin “ yeteneklerini görmek ” 

yönünde eğitmek 

Kaynak: (Arıkan, 2002: 21) 

 

Tıbbi model, engellileri yardıma, bakıma muhtaç ve tedavi edilmesi gerekli bir birey olarak 

görürken, Sosyal model ise tam tersine bu bireylere diğer bireyler gibi toplumda bağımsız bir 

şekilde hayatını idam ettirebilecek ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görür. 

Sonuç olarak sosyal model engelleri toplumdan izole etmek yerine onları toplumun ayrılmaz 

bir parçası olarak gördüğü için toplumsal entegrasyonun olması gerekliliğimi savunur. 

3. Ülkemizde Engelli İstihdamına Yönelik Yapılan Düzenlemeler 

Türkiye’de engelli haklarına yönelik çalışmalara bakıldığında 1967’ye kadar herhangi bir 

düzenleyici politika olmadığı görülmektedir. Bu sürece kadar ciddi bir politik çalışmanın 

yapılmasının sebebi devletin içinde bulunduğu sosyal durum gösterilmektedir. Bu döneme 

kadar toplumda dezavantaja sahip farklı sosyal sınıflara yönelik çalışmaların yapılmasından 

daha çok kalkınmaya yönelik düzenlemelere odaklanılmıştır. Bu durumda engellilere yönelik 

yapılacak sosyal düzenlemelerin ikinci plana atılmasına neden olmuştur. Türkiye’de 

engellilerin istihdamına yönelik ilk yasal düzenleme 1967’de çıkarılan Deniz İş Kanunu ile 

yapıldığı görülür. Bu düzenleme ile ilk olarak engelli bireylerin çalışmasına yönelik kota 

düzenlemesi ele alınmıştır. Kota düzenlemesi 1475 Sayılı İş Kanunu ile 1971 yılında tam 

anlamıyla belirgin hale getirilmiştir(Orhan, 2013: 30). 

16 Mayıs 1987 Tarihinde çıkartılan 19402 Sayılı Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 2. 

Maddesine göre, fiziksel engelleri sebebiyle çalışma güçlerini %40 ile %70 arasında 

kaybedenler ile % 70’inin üstünde kaybetmiş olduğu halde bir işte verimli çalışabilecekleri 

sağlık kurulu raporuyla belgelenenlerin istihdamının sağlanması öngörülmüştür. Böylece 

1475 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin 1. Fıkrası, İşverenleri, engelli bireyleri uygun 

mesleklerde istihdam etmekte sorumlu kılmıştır.  
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Ayrıca 1998 yılında çıkarılan 23503 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış “Engelli ve Eski 

Hükümlülerin İstihdamıyla İlgili Yasa’da” gerçekleştirilen değişimlerle yeniden yasal 

düzenleme yapılmıştır. 1971 yılındaki 1475 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde belirtilen 50 

kişiye karşılık %2 oranında çalıştırılacak engelli birey oranı %3’e çıkartılmıştır. Bu anlamda 

bu düzenleme daha fazla engelli bireyin istihdam edilmesini kolaylaştırmıştır. 

4857 Sayılı İş Kanunumuz ile yeni düzenlemeler getirilmiştir. 1475 Sayılı İş Kanunumuz da 

belirtilen Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna yönelik düzenleme değiştirilerek 

“Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu” adını almıştır. Bununla 

birlikte bu kanun 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeleri bakanlar kurulu tarafından 

belirtilen oranda engelli ve eski hükümlü ile terör mağduru bireyleri istihdam etmekle zorunlu 

tutmuştur. Bu anlamda bir işletmede çalışacak iş sayısının oranı %6 şeklinde ifade edilmiştir. 

Bunun yanında engelli çalışanların oranının %6’nın yarısı kadar olması vurgulanmıştır.  

Ayrıca 1998 yılında 1475 sayılı İş Kanununa göre engelli birey çalıştırmak istemeyen her 

kurum her ay için 70 milyon TL olan para cezasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 

Yeniden Değerlendirme Arttırılarak uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.  

Bu Ceza oranı 2004 Yılı itibariyle 4857 Sayılı Yeni İş Yasası’nın 101. Maddesince istihdam 

etmediği engelli ve eski hükümlü adına 963 milyon 750 bin liraya arttırılmıştır.  

24.03. 2004 Tarihinde 4857 Sayılı İş Kanunu 30. Maddesini uyarınca engelli ve eski hükümlü 

olarak istihdam edilecek bireylerin sahip olması gereken mesleki yeterlilikler ve hangi işlerde 

istihdam edilmelerine yönelik düzenlemelerin Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının yaptığı müşterek çalışma sonucunda belirlenmesi 25412 sayılı resmi 

gazete de yayınlanarak belirtilmiştir (Aytaç, 2005: 136, 137). 

2005 Yılında Özürlüler Kanunu ile engellilerin çalışma hayatında karşılaştıkları ayrımcılığın 

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Özürlüler Kanunundaki 12, 13, 14. Maddeler engellilerin bir 

işyerinde çalıştırılmasına engel teşkil edecek durumların aşılmasını hedefleyen düzenlemeleri 

ve tedbirleri içermektedir.  

2007 yılı itibariyle Türkiye’nin de kabulüne açılan ve taraf olduğu Birleşmiş Milletler 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme engelliler için yapılacak istihdama yönelik sosyal 

düzenlemelerde temel alınması gereken bir hukuki belgedir.  

2010 yılının Eylül ayında yapılan referandum ile engelli bireyler için pozitif ayrımcılığı içeren 

düzenlemelerin ayrımcılık olmayacağını belirten ifade eklenmiştir.  Bu ifade; Çocuklar, 

yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için 

alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz(Menda, vd., 2013: 234 - 235). 

Ülkemizde engelli bireylerin istihdamı için 1967’den beri birçok yasal düzenlemeler yapılsa 

da engellilerin çalışma hayatından dışlanması gözlenmektedir. Bunun nedeni yasal 

düzenlemeler yapılırken engellilerin istekleri ve gereksinimleri dikkate alınmamasıdır. Sonuç 

ise; istek ve gereksinimleri dikkate alınmayan engelliler, engellerine uygun işlerde istihdam 

olanakları bulamadıkları için çalışmamaktadırlar. 

4. SONUÇ 

Küçükali’nin yaptığı çalışmada (2014: 67) Türkiye’de nüfusun 2013 yılı itibariyle, 2012 yılı 

sonucuna göre binde 13,7 artmasıyla 76 milyon 667 bin 864 kişi olmuştur. 2013’ün oranları 

ile hesaplandığında 9.422.480 yurttaşın engelli durumu sürmektedir. Ulusal anlamda 

değerlendirildiğinde bu oranın bazı Avrupa ülkelerin nüfusundan fazla olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2. Seçilmiş Ülkelerde İstihdam Oranları 

ÜLKE YIL 

 

Özürlü 

İstihdamı 

(%) 

Genel İstihdam 

(%) 

Engellilerin 

Genel 

İstihdama 

Oranı 

İsveç 2003 62,2 76,6 0,81 

Zambiya 2005 45,5 56,5 0,81 

Meksika 2003 47,2 60,1 0,79 

Norveç 2003 61,7 81,4 0,76 

Kanada 2003 56,3 74,9 0,75 

Almanya 2003 46,1 64,8 0,71 

Avusturya 2003 43,4 68,1 0,64 

Hollanda 2003 39,9 61,9 0,64 

Hindistan 2002 37,6 62,5 0,61 

Avustralya 2003 41,9 72,1 0,58 

İngiltere 2003 38,9 68,6 0,57 

ABD 2005 38,1 73,2 0,52 

İspanya 2003 22,1 50,5 0,44 

Türkiye 2002 21,7 48,7 0,44 

Japonya 2003 22,7 59,4 0,38 

Peru 2003 23,8 64,1 0,37 

Polonya 2003 20,8 63,9 0,33 

Güney Afrika 2006 12.4 41,1 0,30 

Kaynak: (Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı; ÖYHGM, 2011: 12) 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2011: 05) tarafından yapılmış olan araştırmada engellilerin 

diğer bireylere oranla işsiz kalma durumundan daha çok etkilendikleri bununla birlikte bir iş 

te istihdam edilmelerine rağmen düşük oranda gelir elde ettikleri tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte bir engellinin normal akranlarına göre iş yaşamından 2,5 kat daha fazla izole edildiği 

belirtilmektedir. Dünya da birçok ülke engelli istihdamına yönelik sistemli bir bilgi setine 

sahip değildir. ILO tarafından 2003 yılında 111 ülkede yapılan taramada 111 ülke içinde 16 

ülkede engelli istihdamına ilişkin veri sıkıntısının olduğu gözlenmiştir. Engelli istihdamına 

yönelik sistemli bilgi setine sahip olmak gelişmiş olmanın önemli belirtilerindendir. Bilgi 
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konusunda sıkıntı yaşayan ülkeler ekonomik olarak düşük statüye sahip ülkelerdir. Bu bilgiler 

hususunda altta verilen tabloya bakıldığında engelli bireylerin istihdamının normal bireylerin 

istihdamına göre %30 ile %80 düzeyinde seyrettiği görünür(ÖYHGM, 2011: 11). 

Yapılan bir araştırmada da  İŞKUR’un bilgi ağında kaydedilmiş engelli bireylerin çalışma 

yaşamına katılım oranının 36 yıla göre tespit edilmiş ortalama değerinin %51,64 seviyesinde 

olduğu belirtilmiştir(Çavuş &Tekin, 2015: 46). Mamatoğlu ( 2015: 526) tarafından yapılmış 

olan araştırma da ülkemiz genelinde engel durumuna sahip nüfusun çalışma hayatına katılım 

düzeyi ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel engelli bireyler için %21,7 

şeklinde belirtilmiştir. Engelli nüfusun kentte iş hayatına katılım oranı %22,8’de kalırken, 

kırsal da ise %17,8 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Kamu Kurumlarında ve Özel Sektörde Engelli Kotasından Başvuru Yapan Ve 

İstihdam Edilen İşçilerin Yıllara Göre Dağılımı 

YILLAR BAŞVURU İŞE YERLEŞTİRME 

  KAMU ÖZEL  TOPLAM 

2016 

(MAYIS) 

32.747 102 7.291 7.393 

2015 65.255 258 20.197 20.455 

2014 77.632 232 26.118 26.350 

2013 76.235 287 34.189 34.476 

2012 83.955 398 35.133 35.531 

2011 35.151 455 37.894 38.349 

2010 36.144 295 31.962 32.257 

2009 40.519 545 25.860 26.405 

2008 48.480 427 21.540 21.967 

2007 36.997 573 17.291 17.864 

2006 28.236 1202 22.579 23.781 

2005 25.859 1728 21.589 23.317 

2004 38.955 1320 15.855 17.175 

2003 49.218 464 12.017 12.481 

2002 23.117 657 10.226 10.883 

Kaynak: (Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı; ÖYHGM, 2016: 01) 
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Tablolara bakıldığında dünya da ki farklı ülkelerde olduğu Türkiye’de de engelli bireylerin is 

yaşamına katılım oranları düşük seviyededir.  Bazı uzmanlarca bu durum engelliler açısından 

“ sosyal tehlike ” olarak telaffuz edilmektedir. Engellilerin iş hayatına dahil olmalarını 

engelleyen etmenler mesleki eğitimin ve finansal kaynakların elverişsiz olmasından 

kaynaklandığı belirtilmiştir(ÖYHGM, 2011: 13 - 14). 

Sonuç olarak devlet tarafından oluşturulan sosyal politikalar ile maksimum düzeyde engelli 

istihdamı istense de hedeflenen düzeye ulaşılamamıştır. Engelli istihdamını arttırmanın yolları 

yukarı belirtildiği gibi mesleki eğitimi ve finansal kaynakların yeterli şekilde sağlanmasını 

gerekli kılmaktadır. Bunun içinde sosyal politikalar oluşturulurken öncelikle engelli bireyler 

ve onların gereksinimleri dikkate alınmalıdır.  
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ÖZET: Bu çalışmada  klasik örgüt  kuramları detaylı bir şekilde ele alınarak irdelenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada, klasik örgüt kuramları arasında nasıl bir korelasyon ilişkisinin 

olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma ele alınırken, klasik örgüt kuramcılarının, 

örgüt algısını nasıl ele eldıkları göz önüne alınarak çalışma bu kapsamda detaylandırılmıştır. 

Çalışmada, klasik örgüt kuramları birbirleriyle karşılaştırılarak, örgüt (kurum) nasıl bir 

konsepte oturduğu ortaya konulmuştur. Çalışma nitel bir çalışma olup karşılaştırma 

yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda klasik kuramlar açısından ele alındığında 

örgütün (kurum) sistematik ve stratejik bir organizasyon olarak formel (resmi)  faaliyet 

içerisinde varlığından söz edilebileceği sonucuna varılmıştır. Yine bir örgüt (kurum) 

içerisinde belirlenmiş disiplinize edilmiş kuralların gerek işleyiş ve gerek ise iş görenler 

açısından oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bir örgüt içerisinde yöneticiler ile iş görenler 

arasında uyumlu çalışmanın en önemli hususlardan biri olduğu, yöneticiler ile çalışanlar 

arasında sözlü iletişim yazılı iletişime göre daha belirleyici ve etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, örgütlerin (kurumlar) gerek gerçek ve gerek ise tüzel kişilikler açısından olmaz 

ise olmaz  bir kamu hizmeti aracı oldukları yönüyle bireylerin yaşamlarında oldukça önemli 

oldukları sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt, örgüt kültürü, kuram, klasik örgüt kuramları 

 

CLASSICAL ORGANIZATION THEORIES 

                                             

ABSTRACT: In this study, classical organization theory is examined in detail. In the present 

study, it is intended to introduce what kind of a correlation exists among classical 

organization theories. While conducting the study, it is detailed by considering how classical 

organization theorists approach to organizational perception. In the study, the organization 

concept is introduced by comparing the organizational theories. The study has a qualitative 

style, and the Comparison Method has been made use of. At the end of the study, it was 

concluded that the theory can be considered as a systematic and strategic organization in a 

formal activity when approached in terms of classical theories. It was also observed that the 

rules that are defined and disciplined in an organization are very important both for process 

and personnel. It was determined that working in harmony is one of the most important 

matters; and verbal communication between managers and personnel is more determinative 

and effective than written communication in an organization. On the other hand, it was 

decided that organizations are very important in individuals’ lives in terms of both real and 

legal entity in terms of being means of public service. 

Key Words: Organization, organizational culture, theory, classical organization theory       
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1. GİRİŞ 

Örgüt1, belirli bir amaca ya da amaç öbeğine yönelik, birbirleriyle bağlantılı eylemlerin 

gerçekleştirilmesi için, bireylerin önceden belirlenmiş davranış kalıpları, görev ve 

sorumlulukları çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan, tamamlayıcılık ve süreklilik 

gösteren toplumsal bir yapılanmadır. Bozkurt ve diğ.(1998). Aşkun (1981) ise, örgütü, özünde 

bir grup insanın belli bir amaç yönünde güç birliği yapıp, bu birliğe gerektiğinde fiziksel 

araçları katıp, ilişkilerini yine belli bir yönetim temeline dayanarak düzenledikleri toplumsal 

sistem olarak tanımlamaktadır. Örgütler insanların gereksinimleri karşısında ortaya çıkan 

yapılardır.  

Yeryüzündeki ilk örgütler, insanların birtakım gereksinimlerini karşılamak amacıyla verdiği 

uğraşlar sırasında, bu ihtiyacını başka birinin ya da birilerinin yardımı olmaksızın 

karşılayamayacağını anlamasıyla ortaya çıkmıştır. Böylece insanlar, beşeri hayatın 

başlangıcından itibaren bilgi, kabiliyet ve zamanlarının kendi istek ve gereksinimlerini 

karşılamada yetersiz olduğunu anlamış ve her zaman işbirliği yapma ihtiyacı duymuştur. Bu 

nedenle de, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belirli yapı, kural ve süreçlerle bağımlı 

olarak bir araya gelmişlerdir.  

Örgüt sözcüğü, hemen herkesin anladığı, ama iki üç cümle içinde kısa veya öz bir tanımını 

yapmakta zorluk çekeceği bir kavramdır. Örgüt; özünde bir grup insanın belli amaçlar 

doğrultusunda tasarlanmış işbirliğine dayanan birlikteliği ile oluşan toplumsal bir sistemdir. 

Genel olarak örgüt denildiğinde, iki veya daha fazla insanın,  bir amacı gerçekleştirmek için, 

davranışlarını biçimsel kurallara göre düzenlediği yapı anlaşılmaktadır. İnsanları bir araya 

getirecek ve birbirleriyle etkileşim içinde bulunmalarını sağlayacak temel unsur ortak 

amaçlardır. İnsanlar, belirli hedeflere ulaşmada biçimsel yapı içinde bir araya geldiklerinde 

örgütü yaratmış olurlar. İnsanların her türlü gereksinimlerini karşılamalarında bireysel 

çabalarına göre, örgütsel çabaların daha etkili olması nedeniyle, örgütlerin sayısı ve türleri de 

insan ihtiyaçlarına uygun olarak artmış ve önemli boyutlara ulaşmıştır. Devletten aileye, kâr 

amaçlı işletmelerden vakıflara, üretim sektöründen hizmet sektörüne değin küçük ya da büyük 

kâr amaçlı ya da kâr amaçsız bir takım örgütler oluşmuştur. Organizasyonlar (örgütler), 

kendilerini oluşturan bireylerin ötesinde bir tüzel kişiliğe ve çeşitli özelliklere sahiptir. 

Organizasyonun bu özellikleri, bireylerin iletişim davranışlarını ve ilişkilerini etkiler (MEB, 

2012). 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Örgüt Nedir? 

Örgüt, belirli bir amaca ya da amaç öbeğine yönelik, birbirleriyle bağlantılı eylemlerin 

gerçekleştirilmesi için, bireylerin önceden belirlenmiş davranış kalıpları, görev ve 

sorumlulukları çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan, tamamlayıcılık ve süreklilik 

gösteren toplumsal bir yapılanmadır. Bozkurt ve diğ. (1998). Aşkun (1981) ise, örgütü, 

özünde bir grup insanın belli bir amaç yönünde güç birliği yapıp, bu birliğe gerektiğinde 

fiziksel araçları katıp, ilişkilerini yine belli bir yönetim temeline dayanarak düzenledikleri 

toplumsal sistem olarak tanımlamaktadır. Örgütler insanların gereksinimleri karşısında ortaya 

çıkan yapılardır.  

                                                 

1 Örgüt: Toplumsal yapılanma (birbirleriyle bağlantılı eylem+bireylerin önceden belirlenmiş 

davranış kalıpları + tamamlayıcılık ve süreklilik).  
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Yeryüzündeki ilk örgütler, insanların birtakım gereksinimlerini karşılamak amacıyla verdiği 

uğraşlar sırasında, bu ihtiyacını başka birinin ya da birilerinin yardımı olmaksızın 

karşılayamayacağını anlamasıyla ortaya çıkmıştır. Böylece insanlar, beşeri hayatın 

başlangıcından itibaren bilgi, kabiliyet, güç ve zamanlarının kendi istek ve gereksinimlerini 

karşılamada yetersiz olduğunu anlamış ve her zaman işbirliği yapma ihtiyacı duymuştur. Bu 

nedenle de, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belirli yapı, kural ve süreçlerle bağımlı 

olarak bir araya gelmişlerdir.  

Örgüt sözcüğü, hemen herkesin anladığı, ama iki üç cümle içinde kısa veya öz bir tanımını 

yapmakta zorluk çekeceği bir kavramdır. Örgüt; özünde bir grup insanın belli amaçlar 

doğrultusunda tasarlanmış işbirliğine dayanan birlikteliği ile oluşan toplumsal bir sistemdir. 

Genel olarak örgüt denildiğinde, iki veya daha fazla insanın, ortak bir amacı gerçekleştirmek 

için, davranışlarını biçimsel kurallara göre düzenlediği yapı anlaşılmaktadır. İnsanları bir 

araya getirecek ve birbirleriyle etkileşim içinde bulunmalarını sağlayacak temel unsur ortak 

amaçlardır. İnsanlar, belirli hedeflere ulaşmada biçimsel yapı içinde bir araya geldiklerinde 

örgütü yaratmış olurlar. İnsanların her türlü gereksinimlerini karşılamalarında bireysel 

çabalarına göre, örgütsel çabaların daha etkili olması nedeniyle, örgütlerin sayısı ve türleri de 

insan ihtiyaçlarına uygun olarak artmış ve önemli boyutlara ulaşmıştır. Devletten aileye, kâr 

amaçlı işletmelerden vakıflara, üretim sektöründen hizmet sektörüne değin küçük ya da büyük 

kâr amaçlı ya da kâr amaçsız bir takım örgütler oluşmuştur. Organizasyonlar (örgütler), 

kendilerini oluşturan bireylerin ötesinde bir tüzel kişiliğe ve çeşitli özelliklere sahiptir. 

Organizasyonun bu özellikleri, bireylerin iletişim davranışlarını ve ilişkilerini etkiler (MEB, 

2012).  

2.2. Örgüt Kültürü Kavramı 

Örgüt kültürü kavramını açıklamadan önce, kültür kavramı üzerinde durmakta fayda vardır. 

Kültür kelimesi, Latincede,"toprağı işleme" anlamına gelen, "cultura" kelimesinden 

gelmektedir. Cultura ise inşa etmek, işlemek, süslemek, bakmak anlamlarına gelen, "Colere" 

kelimesinden türetilmiştir (tr.wikipedia.org). Kültür, toplumun hemen hemen bütün üyeleri 

tarafından paylaşılan, bir önceki neslin üyelerinden bir sonraki neslin üyelerine aktarılan ve 

ahlâk, hukuk, örf ve adetler gibi davranışları, bireysel ve sosyal etkinlikleri şekillendiren ve 

kurumsallaştıran oldukça önemli bir olgudur (İrmiş, 1995). Kültür kavramı, en geniş 

anlamıyla insanoğlunun doğada değişim yaratarak ortaya çıkardığı, her türlü fiziksel ve 

düşünsel birikimi içerir. Bu yönüyle insanın gündelik deneyiminde ortaya koyduğu her tür 

somut ve soyut tecrübe kültür kavramı içinde değerlendirilebilir (Aktan, 2009). 

Örgüt kültürü2, organizasyon içinde neyin önemli olduğu ve bazı şeylerin nasıl yapılması 

gerektiği ile ilgili bir anlayış sergilemektedir. Findlay ve Estabrooks (2006). Edger Schein 

                                                 

2 Kültür kavramına fonksiyonel açıdan yaklaşan ünlü Antropolog Malinowski kültürü, kişiye, 

ihtiyaçlarını karşılama sürecinde karşılaştığı somut sorunlar karşısında daha etkin çözümlerin 

üretilmesini sağlayan araç olarak tanımlamaktadır. Burada kültür, sorunları çözdüğü için 

bireyler, dolayısıyla da toplum tarafından sahiplenilen ve gelenekselleşen eylemler olarak 

görülmektedir. Tanıma bilişsel açıdan yaklaşan bilim adamlarına (örneğin Goodenough) göre 

ise kültür, kişinin algılamada, inanmada, değerlendirmede ve eyleme geçmede kullandığı bilgi 

sistemi veya standartlardır. Yapısalcı yaklaşım (Levi-Strauss) ise kültürü, kamu zihninin 

birikimsel olarak oluşturduğu semboller sistemi olarak görmektedir ki, bu semboller 

sisteminin ortak anlayışların ve eylemlerin oluşmasında temel olduğu kabul edilir.  
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örgüt kültürünü, "bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme (external adaption and 

internal integration) sorunlarını çözmek için oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzendeki 

temel varsayımlar" olarak tanımlamıştır. Wallach (1983), örgütsel kültür indeksi vasıtasıyla 

kültüre nitelik kazandırma temeline dayanarak bir tipoloji geliştirmiştir. Bürokratik, yenilikçi 

ve destekleyici kültür şeklinde üç boyut ele alınmıştır. Bürokratik kültürde güç ve kontrol, 

sorumluluk ve otorite açıkça belirlenmekte ve yüksek derecede sistemleştirme ve formalite 

etrafında şekillenmektedir. Yenilikçi kültürler ise değişim, girişimcilik, heyecan ve dinamizm 

gibi değerleri yansıtmaktadır. Bunlara ilaveten, destekleyici kültürlerde geniş bir aile ile 

uyumlu ilişkiler ve insan değerleri odak noktası olmaktadır. Eskiyörük ve Turan (2012). 

Örgüt kültürü, işletme içinde tüm faaliyetlerin yapılış biçimlerini etkilediği gibi halkla 

ilişkiler fonksiyonunun şekillenmesinde de etkili olabilmektedir. Örgüt kültürünün taşıdığı 

özellikler, halkla ilişkiler uygulamalarını farklı şekillerde etkilemekte ve desteklemektedir. 

Halkla ilişkiler, kültürel öğelerin çalışanlara iletilmesinde ve kültürün benimsetilmesinde 

önemli bir rol üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında örgüt kültürü ve halkla ilişkiler örgütsel 

bir performansın asıl göstergeleridir. Halkla ilişkiler örgüt içindeki üyeler arasındaki 

paylaşılmış değer, anlam ve inançların benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Literatürde örgüt 

kültürü olgusu genellikle çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanmıştır. Örgüt kültürüne 

ilişkin tanımlamalar, değerler, varsayımlar ve inançlar gibi kültüre devamlı katkıda bulunan 

birçok öğe ile birlikte yapılmaktadır. Bu doğrultuda örgüt kültürü, örgüt içinde neyin 

yapılması gerektiği ve nelerin değerli olduğu konusundaki duyguyu bireye sağlayan, örgütü 

koruyan ve güçlendiren, çalışan grubunun da birlikteliğini sağlayan belirli kuralları olan bir 

bağlayıcı olarak düşünülebilir. Bir diğer tanımlamada ise; örgüt kültürü3,  takım değerlerden 

oluşmuş bu değerlerin olduğu gibi kabul edildiği ve örgüt içinde çalışanlar tarafından ortaya 

atılmış bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Sezgin ve Bulut (2013). 

Scott (2006) ise örgüt kültürünü, örgütün üyelerinin tutum ve davranışlarını şekillendiren ve 

onlara rehberlik eden bir kontrol ve duygu oluşturma mekanizması olarak tanımlamaktadır. 

Örgüt kültürü pek çok yolla oluşturulabilir. Ancak, genel olarak şu aşamaları içermektedir 

(Doğan, 1997). 

Birinci aşamada, tek bir kişi, yani örgütün veya organizasyonun kurucusu, yeni bir girişim 

fikrine sahip olur. İkinci aşamada, örgütün kurucusu bir ya da daha çok anahtar kişiyi örgüte 

getirir ve görüşlerini bu grupla paylaşır. Bu getiren kişiler, işletme kurucusunun bakış açısını 

taşırlar. Tüm grup elemanları böyle bir fikrin doğru, iyi ve değerli olduğuna, biraz risk 

taşıdığına, zaman, para ve enerji harcamaya değeceği inancındadırlar. Üçüncü aşamada, 

kurucunun oluşturduğu bu grup, örgüt için bina, yer, fon vb. çalışır. Bir sonraki aşamada ise, 

çok kişi örgüte dâhil edilir ve genel örgüt kültürü hikâyesi inşa edilmeye başlanmış olur. 

Örgüt kültürüne ilişkin özellikler ise şu şekildedir (Tevrüz, 1996). 

İşletme kültürü, bütüncül bir özellik taşır. Dolayısıyla kültürün kendisi, kültürü oluşturan 

parçaların toplamından farklı bir özelliğe sahiptir. Kültür, işletmenin o güne kadar ki 

birikimlerini içeren tarihi bir perspektifi yansıtır.  Bu şekillenme, o işletmeyi oluşturan 

insanlar arasında uzun bir etkileşim ve sosyalleşme süreci gerektirir. Bu etkileşimin ürünü 

olan kültürel değişkenler (değer, inanç, tavır, sembol vb.) insanların algı çerçevelerini 

oluşturur. Kültür, işletmenin yapısal özellikleri ile ilgili kavramlarla değil sadece, antropolojik 

                                                 

3 Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür (tdkterim.gov.tr).  
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kavramlarla açıklanabilir. Kültürün değiştirilmesi zor ve uzun vadelidir. Bütünde değil bazı 

değişkenlerde de (normlar, semboller, anlamlar, değerler) değişim gerçekleşebilir. İnsan 

davranışlarının ifade boyutuyla ilgili sembolik birikimler içerir. Dolayısıyla, kültür içerisinde, 

örgüt içinde söylenilen, yapılan, üretilen ve görünenlerin arasındaki sembolik anlamlar önem 

taşır.  

Kültür değişkenleri duygu yüklüdür. Kültür, duyguların sosyal açıdan kabul görecek kanallara 

aktarılmasının bir yoludur. Kültürel öğelerin oluşumunda, insanlar arası duygu paylaşımı 

önemli rol oynar. Kültürün çekirdeğini, işletmede çalışanların zihinlerinde oluşturdukları dış 

dünya ile ilgili deneyimlerine düzen, anlamlılık getiren ve doğruluğu sorgulanmadan kabul 

edilen bilinç dışı düzeydeki varsayımları oluşturur.  

2.3. Örgüt Kuramları 

Örgüt kuramlarındaki gelişmeler, örgütsel iletişimi yakından etkilemiştir. Bu etkileşim, 

dikkatle incelendiğinde belirgin bir biçimde görülmektedir. Etkileşim, ister fark edilsin isterse 

fark edilmesin, halkla ilişkiler anlayış ve uygulamalarının geçirdiği evreler, örgüt 

kuramlarının gelişim evreleriyle aynı olmuştur denilebilir (Çetin, 2003). Örgüt kuramları, 

örgütsel işleyiş ve iletişim açısından oldukça önemlidir. Çünkü örgütler, söz konusu bu 

kuramlar doğrultusunda yapılanmalarını tamamlamışlardır. Örgüt kuramları, iletişim algısıyla 

ele alınmıştır. Yani örgütsel iletişimin temel felsefesini oluşturan örgüt ve örgüt içi çalışanlar 

bağlamında söz konusu kuramlar irdelenmeye çalışılmıştır. Tarihsel süreç de dikkate 

alındığında örgüt kuramlarını üç temel grupta incelemek mümkündür. Bunlar;  

Klasik Örgüt Kuramları,  

İnsan İlişkileri Kuramı,  

Modern Örgüt Kuramları.  

                                 ÖRGÜT KURAMLARI 

 

1. KLASİK KURAM 2. İNSAN İLİŞKİLERİ 

KURAMI 

3. MODERN ÖRGÜT 

KURAMLARI 

a. Frederic Winslow 

Taylor 

b. Max Weber 

c. Henri Fayol 

 

a. Elton Mayo 

b. Douglas McGregor 

c. Rensis Likert 

a. Herbert Simon 

b. Joan Woodward 

c. Daniel Katz, Robert 

Kahn 

d. James E. Grunig,  

T. Hunt 

Şekil 1: Örgüt Kuramları 

Tarihsel olarak bakıldığında halkla ilişkiler ve örgütsel iletişimin gelişmesinde klasik ve insan 

ilişkileri kuramlarının az da olsa etkisinin olduğu varsayılmaktadır. Ancak, modern örgüt 
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kuramlarının ise halkla ilişkiler ve örgütsel iletişimin sosyal yaşamda kabul görmelerinde 

etkisinin küçümseyecek oranda fazla olduğu söylenebilir.  

2.3.1. Klasik örgüt kuramları 

Klasik Örgüt Kuramları, Frederic Winslow Taylor’un Bilimsel Yönetim Kuramı, Henri 

Fayol’un Yönetim İlkeleri Kuramı ve Max Weber’in Bürokrasi Kuramından oluşmuştur.  

Klasik kuramlarını oluşturan bu üç akım benzer varsayımlara dayanmaktadır ve pratik yönden 

etkileri de temelde benzerdir (Hicks ve Gullett (1981). Klasik örgüt kuramları, örgüt 

kuramlarının temelini oluşturmaktadır. Örgütsel yönetimin, işleyişin ve iletişimin ilk defa 

sistematik olarak ele alındığı klasik kuram, daha sonraki örgütsel çalışmalarını etkilemesi ve 

alt yapısını oluşturması açısından önemlidir. Morgan (1986) ve Kreps (1989)’e göre örgütleri 

bir makine analojisi gibi ele alan klasik kuram, örgütsel faaliyetlerde düzen, devamlılık ve 

ussallık üzerinde durmuş ve bu öğeleri önemsemiştir.  

Klasik kuram düşüncesi genelde şu varsayımlara dayanmaktadır (Baransel,1979). 

Örgütün verimliliği, üretim sürecinin rasyonellik derecesi ile ölçülür; verimlilik, kaynakların 

ekonomik bir biçimde kullanılmasıyla ilgili olup, mekanik bir süreçtir. İnsanlar rasyonel 

davranırlar. İnsanların yönetiminde kişi ve grupların akılcı davranışları önem taşır. Grup 

üyeleri, üstlerinin rehberliği olmadan pozisyonlarının gerektirdiği ilişkileri yürütemezler. 

Görevlerinin sınırları belirlenmedikçe ve bu sınırlar içinde kalmaya zorlanmadıkça, kişiler 

yetkileri dışına çıkarlar. Faaliyetlerin önceden tahmini ve faaliyetler arasındaki ilişkilerin 

düzenlenmesi, görevlerin önceden belirlenmesi mümkündür. Yönetim, esas itibariyle, 

bireylerin biçimsel faaliyetleriyle ilgilenir. Grup faaliyetlerin yönetiminde, objektiflik ve gayri 

şahsilik esastır, sübjektif hususlara yönetimde yer verilmez.  

Koordinasyon gönüllü olarak gerçekleşmez. Üst kademeler tarafından planlanmalı ve kontrol 

edilmelidir. Yetki örgütün en üst kademesinde toplanmıştır. Yukarıdan aşağı doğru göçerilir.  

Uzmanlaşma verimliliği arttırır. Kontrolü kolaylaştırır. Yönetim fonksiyonları, evrensel 

nitelik taşır, belli bir şekilde yerine getirilir, kişisel ve çevresel faktörlerden etkilenmez.  

İlkeler dikkatle incelendiğinde görüleceği gibi, klasik kuramcılar örgütün verimliliğini 

arttırabilmek için tüm çabalarını biçimsel yapının düzenlenmesi üzerine kurgulamışlardır. Bu 

da örgütteki insanın sosyal bir varlık olduğu, bazı gereksinimlerinin olacağı düşüncesinden 

öte, yalnızca verilen görevi yapması gereken makine türü bir varlık olarak görülmesine neden 

olmuştur (Çetin, 2003). 

Klasikler, en verimli örgütün aynı zamanda en fazla tatmin edici olduğunu söylerlerken bile, 

çalışma şartlarının, makine ve insanların en az masrafla en yüksek verimi yakalayacak 

biçimde düzenlenmesinin gerektiğine dikkat çekmişlerdir (Ertekin,1985). 

2.3.1.1. Frederic Winslow Taylor’un bilimsel yönetim kuramı 

Taylor, dönemin örgütsel sorunlarını ele alarak, verimliliğin nasıl artırılması gerektiği 

konusunda, bir işin en kısa sürede ve en iyi şekilde yapılması gerektiğini inceleyen zaman ve 

hareket araştırmaları üzerinde durmuştur. Bir işin en küçük parçalara bölünerek, her birinin 

nasıl yapılması gerektiğini anlatan bu çalışmalar, Taylorizmin4 temelini oluşturmuştur. 

                                                 

4 Taylorizm: Örgüt içerisinde, üretimde çıraklık sistemi ön plandadır. Bu sisteme göre, örgüt 

içerisinde gerçekleştirilen her iş ayrı değerlendirilmeli ve bedeli ayrı ayrı ödenmelidir. 
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Taylor, zaman ve hareket konusundaki çalışmalarını 1911’de yayınladığı The Principles of 

Scientific Management adlı eserinde detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Eserinde çıraklık 

sistemini ele alarak bir örgütteki verimliliği artırmak için şu düşüncelerini ortaya koymuştur. 

Bunlar;  

a. Üretimi ve verimliliği artırmanın en önemli yolu çıraklık sistemidir. Her iş ayrı ele alınmalı, 

iş görenlere anlatılmalı ve bedeli ayrı ödenmelidir.  

b. İş görenler ile yapılacak iş arasındaki uyum önemlidir. Bunun için iş görenler titizlikle 

seçilmeli ve bilimsellik ön plana çıkmalıdır. Bunun içinde iş görenler gerekli eğitimlerden 

geçmelidir. Örgüt içerisindeki bu anlayış her işverenin birincil amacı olmalıdır.  

c. Yönetim ile iş görenler arasında mutlaka bir iş bölümü yapılmalıdır. Örgüt içerisinde 

yapılacak işlerin planlaması yönetim tarafından, üretim ise iş görenler tarafından 

gerçekleştirilmelidir.  

d. Örgüt içerisinde iş görenlerin başarıları ön planda tutulmalı ve değerlendirilmelidir. 

Böylece iş görenler açısından başarı ya da başarısızlık ayrı ayrı değerlendirilmiş olacaktır.  

Ancak eleştirel bir bakış açısıyla ele alındığında Taylor’un bilimsel yönetim kuramının, iş 

görenlerin sanat edinimlerini ortadan kaldırabileceği söylenebilir. Şöyle ki; sadece ön planda 

üretim ve zamanı iyi değerlendirme vardır. Bundan dolayı,  kuramın, başarılı sanat sahibi iş 

görenleri, başarısız sıradan iş görenlere dönüştürebilmektedir. Bu düşünce, iş görenleri 

makinanın insan gücünü oluştururken, yöneticiler ise bu makinanın beynini 

oluşturmaktadırlar. İnsanın bu şekilde değerlendirilmesi kuramın yetersizliğini ortaya 

koymaktadır.  

2.3.1.1.2. Max Weber’in bürokrasi kuramı 

Max Weber, örgütü makro bir çerçevede ele alarak, The Theory of Social and Economic 

Organizations (1964) ve The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1958) adlı eserleri 

ile klasik kuramcılar arasına girmiştir. Max Weber, bürokrasi5 modelini ekonomik ve 

toplumsal alanda büyük çaplı örgütler için inşa etmiştir. Bürokrasi sözcüğü, tanımlayıcı ve 

nesnel bir terim olarak kullanıldığında, başkaları tarafından saptanmış politikaları 

gerçekleştirmekte kullanılan çok sayıda teknik becerilerden oluşmuş ve büyük ölçekli 

operasyonlar için uygun olan bir karmaşık örgüt sistemi anlamına gelir. Ergün ve Polatoğlu 

(1992). Max Weber, çağdaş örgütleri (ya da bürokrasiyi), yönetimin sürgit ussallaşması 

sürecinin bir ürünü, en etkin örgütsel işleyişi gerçekleştirmek amacını güden uzmanlaşmış bir 

karmaşa, nesnel kurallara göre işleyen ve herkesin yeriyle yapacağı somut işi önceden be-

lirleyen bir kurallar örüntüsü olarak görmektedir. Bürokrasi, "etkin ve verimli işleyiş" 

                                                                                                                                                         

Böylece örgüt içerisinde işgörenler ürettiklerinin bedelini aldıkları için daha verimli 

çalışabilmektedirler. Taylor’un bu düşüncesi, taylorizmin temelini oluşturmuştur.  

5 Bürokrasi: Bir yönetim için akılcı güçlü amaçlara ulaştıracak sağlam örgüt yapısının 

kurulması, bu yapıda sadece belirli görevleri yerine getirmekten sorumlu olan kimselerin 

kendi alanlarında uzmanlaşmaları, kişisel arzu, hırs ve ihtiyaçlardan arınmış nesnel ve akılcı 

bir yönetim sistemi kurması, işbaşına getirilecek yöneticilerin bilgi, yetenek ve tecrübelerine 

göre seçimle demokratik olarak görevlendirilmeleri gibi yararlı bir takım kuralları 

içermektedir (Eren, 1993).  
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ilkesinin göz önüne alınarak, örgütlerin en akılcı şekilde kişisel duygu ve düşüncelerden 

arındırılarak yönetilmesidir (Fişek, 1979). 

Weber, (1986) her zaman ve her yerde örgütlerde bürokratik yönetim anlayışını benimseyerek 

diğer yönetim anlayışlarına göre şu üstünlüklerinden söz etmiştir; "hız, kesinlik, dosya bilgisi, 

süreklilik, disiplin, güvenlik, erk sahibi olan ve olmayan için öngörülebilirlik, hizmetlerin 

yoğunluk ve yaygınlığı, evrenselliği ve en yüksek verimi elde etmek için elverişli olması". Bu 

özellikleri sebebiyle Weber, bürokrasinin en iyi örgütlenme tarzı olduğunu söylemiştir.  

Weber, bürokratik yönetim anlayış çerçevesinde örgüt içerisinde egemenlikler ve işlevleri 

üzerinde durarak üç türlü egemenlik olduğunu ifade eder. Bunlar;  

a. Geleneksel Egemenlik: Bu egemenlik türünde her zaman geleneksel egemenlikler vardır. 

Örgüt içerisinde yönetim kurulu üyeleri genelde örgüt sahibi aile üyelerinden seçilmektedir. 

Bunun örneklerini, gerek Türkiye’de gerek diğer yabancı ülkelerde görmek mümkündür. 

Yönetimde sürekli aileden birisi yer alır.  

b. Karizmatik Egemenlik: Genelde, toplumda kabiliyetleri olağan üstü olarak görülen ve 

kabul edilen kişilerin egemenlikleriyle oluşturulan yönetim anlayışıdır.  

c. Ussal6-Yasal Egemenlik Anlayışı: Bu egemenlik anlayışında tamamen bürokratik yönetim 

anlayışı söz konusudur. Örgüt içerisinde yer alan gerek yöneticilerin, gerek örgüt içi 

çalışanların, yasalara ve hukuka uygun olarak belirli hiyerarşik düzen içerisinde belirli 

kurallar çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleridir.  

Weber’in ideal tip bürokrasisinin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz; (Yağmurlu, 2004). 

Resmi işlevler kurallara göre sürekli bir biçimde örgütlenmiştir.  

Çalışanların haklarını, sorumluluklarını ve görevlerini belirleyen bir kurallar bütünü vardır.  

Büroların örgütlenmesi hiyerarşi ilkesine göre gerçekleşir.  

Memurların ve diğer yönetsel görevlilerin kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmek için 

gerekli olan kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkı yoktur.  

Örgüt çalışanlarının seçimi ve terfisi bilgi ve eğitim gibi teknik yeterliliklere bağlıdır.  

Yönetsel etkinlikler yazılı belgelere dayanarak yürütülür.  

2.3.1.3 Henri Fayol’un yönetim ilkeleri kuramı 

Fayol, 1916 tarihli General and Industrial Management (Sanayi ve Genel Faaliyetlerde 

Yönetim) adlı eseriyle yönetimin özelliklerini ortaya koymuş ve klasik kuramdaki yerini 

almıştır. Fayol’a göre yönetim olgusu, planlama, örgütlenme, komuta, eşgüdüm ve denetim 

öğelerinden oluşmaktadır. Bu beş yönetsel işleve ek olarak şu yönetim ilkelerini ortaya 

koymuştur (Fayol,1949). 

İş Bölümü: Gerek yöneticilerin gerek örgüt içi çalışanlarının iş bölümü yaparak 

uzmanlaşmaları.  

                                                 

6 Ussal: Bilimsel, teknik, hukuksal ve akılcı. 
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Otorite ve Sorumluluk: Emir verme hakkı ve buna uyulması. Otorite arttıkça sorumluluk da 

artar.  

Disiplin: Örgütün üyeleri, kurallara uymakla sorumludurlar.  

Komuta Birliği İlkesi: Tüm çalışanlar, tek bir yöneticiden emir alırlar.  

Yönetim Birliği: Bütün hizmetler tek bir yönetim altında toplanmalıdır.  

Genel çıkarların ön planda olması: Her zaman genel çıkarların, bireysel çıkarlara göre ön 

planda olması.  

Ödül ve Ceza İlkesi Sistemi: Bu ilkeye göre, yüksek performans gösteren örgüt çalışanı maaş 

ile ödüllendirilir.  

Merkezcil Yönetim İlkesi: Örgütler, bu ilkeye göre daha etkili çalışırlar.  

Hiyerarşi İlkesi: Örgüt, dikey hiyerarşi sistemine göre daha etkin ve başarılı olur. 

Düzenlilik İlkesi: Her örgüt çalışanın bir amacı ve statüsü vardır.  

Eşitlilik İlkesi: Her örgüt çalışanına eşit davranılmalıdır.  

Görevde Süreklilik İlkesi: Her örgüt çalışanına işte kalma güvencesi verilmelidir. Böylece 

önemli bir verimlilik sağlanmış olur.  

Girişimcilik İlkesi: Her çalışanın davranışı yönetim tarafından değerlendirilebilmelidir.  

Takım Ruhu İlkesi: Her örgüt çalışanı, "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" diyebilmelidir.  

İletişim kavramını kullanılan kanallara göre değerlendirirsek, yazılı kanalların klasik kuram 

tarafından öne çıkarıldığını görürüz. Özellikle, Weber‘de yazılı kurallar, son derece önem 

taşımaktadır, çağdaş bürokrasinin yönetimi ilk ya da müsvedde biçimlerinde saklanan yazılı 

belgelere (dosyalara) dayanır (Weber,1986). Bu sayede neyin yapılıp yapılmayacağı, nasıl ve 

ne zaman yapılacağı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı önceden bilinecek, bu 

örgütlerin işleyişine düzen getirecektir. Aynı şey, Taylor tarafından da ortaya konulmuş, "en 

iyi tek yol" önermesindeki iş yapma şeklinin kitapçıklarla çoğaltılıp çalışanlara dağıtılması ve 

öğretilmesi gerektiği söylenmiştir (Yağmurlu, 2004). Fayol, yazılı iletişim kadar sözlü 

iletişiminde önemli ve gerekli olduğunu vurgulamıştır. Hatta Fayol, bir örgüt içerisinde 

herhangi bir emir verileceği zaman bunun yazılıdan daha hızlı ve basit olduğunu ileri 

sürmüştür. Shockley-Zalabak (1999)’a göre iletişim, genelde örgüt içerisinde belirginleşmiştir 

oysa toplumsal yönünde olmalıdır.  

3. YÖNTEM 

İletişim bir araştırmanın hem başlangıcında, hem de araştırmaya ilişkin yöntem ve tekniklerin 

kullanılmasında sürekli kullanılan bir olgudur (Aziz, 2010). Bu görüş üzerinden yola çıkarak 

örgütsel kuramları konusunda uzmanlarla iletişime geçilerek klasik örgüt kuramları 

konusunda hangi referanslardan faydalanılacağı üzerinde çalışılmış olup araştırmada önce 

kaynak taraması yapılmıştır. Ardından elde edilen kaynakçalar üzerinde literatür taraması 

yöntemi ile çalışma, geniş bir perspektiften ele alınarak sonuçlandırılmıştır. Örgüt kuramları 

konusunda literatür taraması yapılırken hem ulusal hem de uluslararası kaynaklardan 
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faydalanılmaya çalışılmıştır. Çalışma betimsel bir araştırma olup, klasik örgüt kuramları 

birbirleriyle karşılaştırıldığından karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. 

4. SONUÇ 

Taylor’a göre; bir örgütte verimliliği artırmanın tek yolunun çıraklık sisteminin işletilmesiyle 

mümkündür. Diğer taraftan örgüt (kurum) içerisinde diğer iş görenler arasında ve yönetim 

arasında sağlıklı bir uyum ve iletişimin olması örgütler açısından oldukça önemlidir.  Taylor’a 

göre örgüt (kurum) içerisinde gerek işleyiş ve gerek ise çalışanların kriterleri tamamen 

bilimsellik çerçevesinde olmalıdır. Taylor’un bu düşünceleri taylorizm olarak ifade edilir. 

Taylor, her zaman bilimsel yönetim kuramını benimseyerek örgütlerde en ideal yönetim 

şeklinin kendisinin geliştirdiği bilimsel yönetim tarzı olduğunu ifade eder.  Weber ise, her 

zaman ve her yerde örgütlerde bürokratik yönetim anlayışını benimseyerek diğer yönetim 

anlayışlarına göre şu üstünlüklerinden söz etmiştir; "hız, kesinlik, dosya bilgisi, süreklilik, 

disiplin, güvenlik, erk sahibi olan ve olmayan için öngörülebilirlik, hizmetlerin yoğunluk ve 

yaygınlığı, evrenselliği ve en yüksek verimi elde etmek için elverişli olması". Bu özellikleri 

sebebiyle Weber, bürokrasinin en iyi örgütlenme tarzı olduğunu söylemiştir. Fayol’a göre ise, 

yönetim olgusu; planlama, örgütlenme, komuta, eşgüdüm ve denetim öğelerinden 

oluşmaktadır. Fayol, bir örgüt içerisinde genelde disiplinize olmuş belirleyici kuralların 

örgütün başarısı için oldukça önemli olduğunu ifade eder. Fayol aynı zamanda bir örgütün 

işlevselliğini artırmada yazılı ve sözlü iletişimin öneminden söz ederek, iş görenlerin 

motivasyonu açısından verilen komutların yerine getirilmesinde sözlü iletişimin yazılı 

iletişime göre daha etkili olduğunu belirtir. 

KAYNAKÇA 

Aktan, C. C. (2009). Kurumsal Kültür, SPK Kurumsal Araştırmalar Serisi No: 3,Yayın No: 

195, Ankara.  

Aşkun, İ. C. (1981). Örgütsel İletişim ve Küçük Grup Boyutları, Kurgu Dergisi, 4: s. 1-39.  

Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınevi, 

Ankara.  

Baransel, A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İ. Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü 

Yayınlar, İstanbul.  

Bozkurt, Ö., Ergun, T. ve Sezen, S. (1998). Kamu Yönetim Sözlüğü, TODAİE Yayınları, 

Ankara. 

Çetin, M. (2003). Örgüt Kuramları Perspektifinden Halkla İlişkilerin Gelişimi, İletişim 

Dergisi, sayı: 18,Ankara.  

Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.  

Ergun, T. ve Polatoğlu, A. (1992), Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayın No: 241,4. 

Baskı. Ankara.  

Ertekin, İ. (2017). Kamu ve Özel Sektör Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel İletişim 

Çalışmalarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 

SBE,  İstanbul. 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

160 

 

Eskiyörük, D. ve Turan, M. (2012). Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Rol Modellerinde Örgüt 

Kültürünün Etkisi ve Hastane İşletmelerinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2,19-50, Ankara.  

Fayol, H. (1949). General and Industrial Management, Pitmann Press, 3.Baskı, London.  

Findlay, S. S. ve Estabrooks, C. A. (2006). Mapping the Organizational Culture Research in 

Nursing: A literature Review, Journal of Advanced Nursing, c. 56. S. 5. ss. 498-513. 

Kreps, G. L. (1998). The History and Development of the Field of Health Communication 

Research: A Guide to Developments and Directions. L. D. Jackson ve B. K. Duffy (der.) 

içinde. USA: Greenwood Press. 1-15.  

MEB. (2012). Örgüt İletişim, MEB Yayınları, Ankara.  

Morgan, G. (1986). Image of Organization, Sage: CA.  

İrmiş, A. (1995). Örgüt Yapısı Açısından Örgüt Kültürü ve Bir Uygulama (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi SBE, Erzurum.  

Scott, D. M. (2008). Pazarlamanın ve İletişimin Yeni Kuralları (Çev. Nadir Özata), MediaCat 

Yayınları, İstanbul.  

Shockley-Zalabak, P. (1999). Fundamentals of Organizational Communication: Knowledge, 

Sensitivity, Skills, Values, Longman Press, NY, 4th ed.  

Sezgin, M. ve Bulut, B. (2013). Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler, Karabük Üniversitesi, SBE 

Dergisi, cilt 3, sayı 2, s. 183. 

Tevrüz, S. (1996). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği Yayını: 96-97, 

Ankara. 

 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

161 

 

KÜRESELLEŞME İLE KÜYERELLEŞMENİN İŞLETMELERE VE MUHASEBE 

ALANINA ETKİSİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur BUYRUK AKBABA 

Bitlis Eren Üniversitesi, İşletme, Muhasebe Finansman ABD 

abuyruk@beu.edu.tr 

 

ÖZET: Küreselleşme; ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ilişkilerin yaygınlaşarak 

gelişmesi, farklı kültürlerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin yaygınlaşması, 

maddi ve manevi değerlerin ulusal sınırları aşarak dünya geneline yayılmasıdır. Dünyanın 

bütünleşmiş tek bir pazar durumuna gelmesidir. Küyerelleşme ise Küreselleşme ve 

Yerelleşme kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kavramdır. Yerelleştirme 

anlamındadır. Küreselleşme sürecinde, yerel değerlere göre sunulan hizmet ya da üretilen 

üründe yerel değerleri esas alarak gelişilmesidir. Günümüzde küreselleşme ile işletmelerde ve 

muhasebe alanında, farklı ülkelerin farklı uygulamaları sonucu ile bazı zorluklar yaşanmış, 

ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yapılması gereklilik haline gelmiştir. Küreselleşme ile 

ortak bir dil oluşturulması adına yerel çalışmalar hız kazanmış ve harmonizasyon için 

çalışmalar yapılmıştır. Muhasebe alanında, muhasebe ve finansal raporlamanın 

uyumlaştırılması bu çalışmalardaki örnekler arasında yer almaktadır. Günümüzde yaşanan 

küreselleşme ve küyerelleşme sonucunda ortaya çıkan uyumlaştırma gerekliliği esas alınarak 

bu çalışmada; Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelere ve muhasebe alanına etkilerinin neler 

olduğu, uyumlaştırma açısından katkı sağlayabilmek adına uygulama yapılarak, elde edilen 

sonuca göre çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma ile küreselleşme ve 

küyerelleşme kavramlarına değinilmiş, işletmelere etkilerinin neler olduğu, dünyada yaşanan 

gelişime, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlayabilmek adına işletmelerin yapmış 

oldukları çalışmaların neler olduğuna yer verilerek elde edilen olumlu ya da olumsuz 

sonucuna göre öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küyerelleşme, İşletme, Muhasebe, Harmonizasyon 

Jel Kodu: M10, M40, M41 

 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION WITH GLOCALIZATION ON BUSINESSES 

AND ACCOUNTING 

 

ABSTRACT: Globalization; the spread of economic, political and social relations among 

countries, the better recognition of different cultures, the widespread relations between 

countries, the spread of material and moral values across national borders. The world has 

came to an integrated market situation. Glocalization is a concept created by the combination 

of the words Globalization and Localization. It means localization. In the globalization 

process, it is the development of services based on local values or on the basis of local values 

in manufactured goods. In today's globalization there are some difficulties with the different 

applications of different countries in the fields of business and accounting, it has become 

necessary to make national and international regulations. In order to establish a common 

language with globalization, local works have gained momentum and efforts have been made 

for harmonization. Harmonization of accounting and financial reporting in the field of 

accounting is among the examples in these studies. Based on the need for harmonization 

emerging as a result of today's globalization and glocalization in this study; it is aimed to 

present the solution proposal, according to the result obtained by making an application in 
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order to contribute to the businesses operating in Turkey and the effects of the effects on the 

accounting field in terms of harmonization. In this study, the concepts of globalization and 

glocalization are addressed and suggestions are made according to the positive or negative 

result obtained by taking into account the effects of the enterprises, the developments in the 

world, the activities of the enterprises in order to comply with the national and international 

regulations.    

Key Words: Globalization, Glocalization, Business, Accounting, Harmonization 

GİRİŞ 

Küreselleşme, bilginin, teknolojinin, hammaddelerin, mal ve hizmetlerin artan bir şekilde 

uluslararası dolaşıma girmesidir. Küreselleşme birçok alanda uluslararası boyutta sınırların 

kaldırılmış olmasıdır. Ticari engeller giderek azaldığı, göçlerin önündeki engellerin ortadan 

kalktığı, sermaye akışının hızlandığı, doğrudan yabancı sermayenin serbest kaldığı ve 

teknoloji transferlerinin hızlandığı bir ortamı sağlamaktadır.  

Küyerelleşme ise küreselleşme ve yerelleşme kavramlarından ortaya çıkmış bir kavramdır. 

Küyerelleşmeyi ele alabilmek için küreselleşme kavramını ele alınması gerekmektedir. 

“Küyerel” terimi Japonca “kişinin kendine ait arazide yaşamını sürdürmesi” yerel şartlara 

uyumlu hale getirmesi olarak ifade edilmektedir. Küyerel ürünler ve hizmetler hem yerel hem 

de uluslararası markalarla daha iyi bir şekilde rekabet edebilmektedirler. Yerel ihtiyaç ve 

tercihlere göre işletmeleri bir çok alanda etkileyebilmektedir. Turizmden, gıda sektörüne, 

inşaat alanından, muhasebe alanına kadar bir çok alanda küreselleşme ve küyerelleşmenin 

etkisi söz konusudur. İşletmeler yerel gereksinimlerden yola çıkarak küresel boyutta 

faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu çalışmada da işletmelerdeki mevcut etkilerine yer 

verilerek daha çok muhasebe alanında ve özellikle muhasebe standartları açısından etkilerinin 

neler olduğuna yer verilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde küreselleşme ve küyerelleşme ile 

ilgili bazı kavramlara değinilmiş, son bölümde ise işletmelere etkilerinin neler olduğuna ve 

ulaşılan sonuca yer verilmiştir. 

1. TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Küreselleşme 

Küreselleşme, insanlar, işletmeler ve hükümetler arasındaki etkileşimi ve bütünleşmeyi 

kuvvetlendiren ve hızlandıran bir kavramdır (Dilek vd., 2015: 3). Küreselleşme, farklı 

insanların ve ülkelerin arasındaki yüksek ekonomik etkileşimdir (Baker, Epstein ve Pollin, 

1998: 5). Küreselleşme, bilginin hammaddelerin, mal ve hizmetlerin artan bir şekilde 

uluslararası dolaşıma girmesidir. Küresel işletmelerin üretim biçimleri, kullandıkları 

teknolojiler, pazarlama anlayışları, ulaştıkları Pazar payları, birbirleri ile olan rekabetleri, Ar-

Ge açısından ulaşılan seviye, Dolar ya da Euro’nun kullanım alanlarının giderek artması vb. 

gelişmeler küreselleşmenin boyutunu ortaya koymaktadır (Çağlar, 2004: 73-74). 

Küreselleşme ülke ekonomilerinin dünya ekonomisi ile entegrasyonu, dünyanın tek bir 

pazarla bütünleşmesidir (Aydemir ve Kaya, 2007: 265). 

Küreselleşme, yerelleşme ve özelleştirme üzerine ve genel olarak kamu yönetimini 

işletmecilik tekniklerini kılacağı öngörülen yaklaşımdır (Sadioğlu, 2013: 209). Küreselleşme 

de ticari küreselleşme, mali küreselleşme ve üretim küreselleşmesi gibi boyutlar ekonomik 

anlamda önemlidir. Ticaret alanında küreselleşme,  ülkeler arasında mal ve hizmet akımları 

üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması veya azaltılması sürecini kapsamaktadır (Aydemir ve 
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Kaya, 2007: 268-269). Küreselleşme, yerel-evrensel spektrumunda her iki yöne doğru 

ilerleyen bir süreci tarif etmekte, statik bir yapıdan ziyade son derece dinamik ve değişken bir 

kavrama işaret etmektedir. Küreselleşme, her geçen gün dünyanın farklı alanlarını nüfuzu 

altına almaya devam etmekte ve bu sayede bünyesine kattığı yeni açılım ve devinimler ile 

mevcut yapısını sürekli bir biçimde uyarlamaktadır (Bayar, 2008: 25). 

Küreselleşmenin asıl yönü çoğunlukla mali küreselleşmeyle ilgilidir. 1980’li yıllarda 

uluslararası sistemde meydana gelen yeniden yapılanmanın bir uzantısı olarak önem kazanan 

ve çok yönlü bir etkiye sahip küreselleşmenin ekonomik boyutunun bir diğer ayağını 

oluşturan finansal küreselleşme “ulusal finans piyasalarını ayıran sınırların ortadan kalkması,  

finans piyasalarını çeşitli kontrol ve sınırlamalardan arındırılarak uluslararası rekabete 

açılması,  piyasaların konvertibiliteye sahip olmaları, kurların dalgalanmaya bırakılması,  

uluslararası sermaye akımlarının artması ve yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi yeni 

kurumsal yatırımların finans piyasalarındaki rollerinin artması” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Aydemir ve Kaya, 2007: 271). 

Ekonomik küreselleşmenin üçüncü boyutu üretimin küreselleşmesidir ki bu da işletmelerin 

sınır ötesi sabit sermaye yatırımı, sınır ötesi iştirak, fason imalat anlaşmaları ve başka 

yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi ülkeleri dışında yaymalarıdır (Aydemir 

ve Kaya, 2007: 275) 

1.1.1. Küreselleşmenin Özellikleri 

Küreselleşmenin başlıca özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir: 

Küreselleşme malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve 

bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışıdır. 

Küreselleşme, iletişim ve insani etkileşimin dünya ölçeğinde hızla yayılmasıyla birlikte 

uluslararasındaki coğrafi sınırların önemini yitirmeye başlaması sonucunda insani gündem ve 

ilgilerin dünyalaşması sürecidir. 

Her biri diğeri ile ilgili ve birbirlerini etkileyen hassas dengeler üzerinde kurulu vazgeçilemez 

bir olgudur. 

Dünya ekonomisine damgasını vuran olgulardan birisi olarak kabul edilen küreselleşmeyi, 

işgücünün, sermayenin, teknolojinin ve pazar piyasalarının uluslararası nitelik kazanmasıdır. 

Ticari engellerin giderek azaldığı, göçlerin önündeki engellerin ortadan kalktığı, sermaye 

akışının hızlandığı, doğrudan yabancı sermayenin serbest kaldığı ve teknoloji transferlerinin 

hızlandığı bir ortamdır (Öneği, 2015: 15). 

1.2. Küyerelleşme 

Küresel ortamda hızla gelişmeye başlayan yerel hareketler, yeni bir kavram olan “küyerel” 

kavramını ortaya çıkarmıştır. Küyerelleşme genel anlamda yerel değerlerin kullanımı 

anlamına gelirken, uluslararası işletmecilik açısından; küresel işletmelerin, farklı bölgelerdeki 

tüketici taleplerine cevap verebilmek için yerel koşullara uygun üretim ve pazarlama süreçleri 

kullanmaları olarak ifade edilmektedir. Bu süreç ile birlikte işletmelerin küresel ticari 

faaliyetlerine egemen paradigma, “küresel düşün, yerel hareket et” anlayışı şeklinde 

evrimleşmiştir (Dilek vd., 2015: 2). Küreyeselleşme kavramı globalleşme ile yerelleşme 

kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan bir kavramdır (Robertson, 1995: 28). 
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Küyerelleşme kavramı küreselleşme ve yerelleşme kelimelerinden türetilen ve ayrıca 

küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının birleşmesiyle oluşan bir kavramdır. “Küyerel” 

terimi Japonca “kişinin kendine ait arazide yaşamını sürdürmesi” veya bir çiftçinin tarımsal 

faaliyetlerde kullanılan teknikleri kendi arazisine uygun bir şekilde, yerel şartlara uyumlu hale 

getirmesi olarak ifade edilmektedir. Küyerelleşme kavramında ekonomik, teknolojik ve 

medya gibi boyutlar önemlidir (Derviş, 2016: 29-30). Bu doğrultuda, küresel ve yerel 

isteklerin ve önceliklerin bir araya getirildiği bir yaklaşım olan küyerelleşme kavramı ortaya 

çıkmıştır. Küyerelleşme bir anlamda, küreselleşmenin getirdiği kültürel emperyalizme 

meydan okuma anlamına gelmektedir ki bu, küreselleşmeden çok, farklılık gösteren yerel 

değerleri göz önünde bulundurmayı ifade etmektedir. 

Küyerelleşme ilk kez 1970’li yıllarda Japon işletmelerinin dünyanın çeşitli bölgelerine 

yayılmak için hedefledikleri bölgesel pazarlara ürün uyarlamaları ile ortaya çıkmıştır. Bu 

yaklaşım, küreselleşme sürecinin sürdürülebilir bir alternatifi olarak bilinmektedir. Kavramın 

ana fikri ise, bir kültürün kendi değerlerinin diğer kültürler üzerinde her zaman olumlu etkileri 

ve kazanımları olmayacağı üzerinde odaklanmaktadır. Sony ve Coca Cola gibi küresel 

işletmeler, 1990’lı yılların ortalarına kadar işletme stratejilerini küyerelleşmenin en basit 

ifadesi olan “küresel düşün, yerel davran” anlayışı ile oluşturmuşlardır. 

Kavram olarak küyerelleşme ifadesi ise ilk olarak bir iletişim bilimci olan Robertson 

tarafından 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Küyerelleşme; küresel ve yerel, 

homojen ve heterojen, standardize ve kişiselleştirilmiş, küresel ve yerel farkındalık ya da 

kültür gibi iki kutbun bir noktada kesişmesi ya da karışması olarak ifade edilmiştir. Son 

dönem alanyazında ortaya çıkan küyerelleşme yaklaşımı, küresel işletmelerin, yerel taleplere 

karşılık verip, yerel tüketicileri tatmin etmek için belirlediği ve esasen çağın gerekliliği olan 

uluslararası pazarlama stratejisi şeklinde ifade edilmektedir (Dilek vd., 2015: 4). 

1.2.1. Küyerelleşmenin Özellikleri 

Küyerelleşmenin başlıca özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir: 

Küresel deneyimleri ve küresel markaları kullanarak, yerel pazarlara hitap etmek için teklifler 

sunan bir stratejidir. 

Küresel alanda ve yerel alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Hem küreseli hem de yereli entegre etmektedir. 

Kalite ve değerlerin bir arada sunulduğu ürünleri çok fazla miktarlarda satılmaktadır. 

Markaları yüksek derecede tanınmaktadır. 

Küyerel ürünler ve hizmetler hem yerel hem de uluslararası markalarla daha iyi bir şekilde 

rekabet edebilirler. Çünkü yerel ihtiyaç ve tercihleri işletmenin küresel yönlü olması 

nedeniyle daha az bir maliyetle karşılamaktadır (Öneği, 2015: 40). 

2. KÜRESELLEŞME VE KÜYERELLEŞMENİN İŞLETMELERE VE 

MUHASEBEYE ETKİSİ 

Küreselleşme ve küyerelleşmenin Türkiye'ye bir çok alanda etkisi olduğu gibi en önemli 

katkısı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli gelişmeler yaşatmıştır (Öneği, 2015:31). 

Faaliyet alanına göre her işletmenin faaliyetlerinde, küreselleşme ve küyerelleşmenin etkisi 
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olmakla birlikte ortak nokta olarak bilgi ve teknolojik gelişmeler yön vermektedir. 

Havayollarında, bilgi teknolojileri ve genişleyen ulaşım ağları, çok uluslu havayolu 

işletmelerinin küreselleşmesini kolaylaştırırken, deregülasyon ve özelleştirme hareketleri gibi 

ekonomik düzenlemeler sektörü küreselleşmeye götüren eğilimler olurken (Kaşıkcı, 2007: 89-

90), Japon geleneksel evlerinin modern Japon evlerinin yapılması, geleneksel Japon 

mimarisinin inşaat sektöründe model alınması küyerelleşmeye götüren eğilimlerdir (Sönmez, 

2016: 33-34). 

Başlıca işletmelere etkisi; küresel rekabete uyum sağlanması, uluslararası entegrasyonlar 

dikkate alınması, bilgi teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmesi, malzeme teknolojisindeki 

gelişmelerin dikkate alınması, yeni teknolojik buluşlarda, yeni oluşan pazarlardan pay kapma 

yarışında geride kalınmaması, ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak insan unsurunun ihmal 

edilmemesi, müşterilerin bilinçlenmesi ve beklentilerinin değişmesi, uluslararası ticarette 

standardizasyona gidilmesi nedeniyle standartlara uyulmasının gerekliliği şeklindedir 

(Bakırcı, 2007: 78). Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin işletmeler açısından küresel ve 

küyerel etkiler söz konusudur. Bu çalışmada; özellikle muhasebe alanında, muhasebe 

standartları açısından ne gibi etkilerin olduğu ele alınmıştır. 

Günümüzde  küreselleşmenin ve küyerelleşmenin sonucu  olarak,  ülkeler  arasında  

ekonomik  ilişkiler  gittikçe  artmıştır.  Böylece,  uluslararası  işletmelerin  oluşumu  ve  bu  

işletmelerin  (çok  uluslu  işletmelerin)  birden  fazla  ülkenin  kanunlarına  tabi  olmaları,  

bilgi kullanıcılarının  muhasebe  bilgilerine  olan  ihtiyaçlarını  artırmıştır.  Bu  nedenle,  her  

ülkenin  kendi  iç  işlerindeki  muhasebe  standartlarının,  Uluslararası  Muhasebe  

Standartları’na  entegre  olma  ihtiyacını  ortaya  koymuştur (Özulucan ve Doğan, 1998: 117-

124). 

Uluslararası  Muhasebe  Standartları, ayrı  ayrı  ulusal  muhasebe  standardı  olan  çeşitli  

ülkelerde  etkinlik  gösteren  çok  uluslu  kurum  ve  işletmelerin  muhasebe  tümlemi  ile  

ilgili  işlemleri için, birlik  sağlama  amacıyla  ayrı  ayrı  hazırlanmış,  kendi  içinde  tutarlı  

bir  bütün  olan,  uyulması  gerekli  yazılı  kurallardan  oluşan  bir  metin,  bir  örnek  ölçü  

anlamında  kullanılan  terimdir (Yazıcı, 2003: 36-37). Uluslararası Muhasebe Standartları 

ulusal ve uluslararası yaklaşımları, işletmelerin finansal nitelikteki işlemlerini ve raporlarını 

düzenleyen standartlardır (Godfrey ve Chalmers, 2007: 2). Uluslararası  muhasebe  

standartlarının  en  önemli  özelliği  kural  bazında  standartlar  olmamasıdır.  Uluslararası  

muhasebe  standartları  bütünüyle  ilke  bazlı,  ilkeleri  tanımlayan,  mali  tabloların  şeffaf,  

gerçekçi  ve  en  doğru  bilgiyi  yansıtması  üzerine  ilkeler  belirleyen  bir  standartlar  setidir 

(Özpoyraz, 2002: 92).            

Her  ülkenin  farklı  ulusal  muhasebe  sistemi  vardır.  Bu  farklılıktan  dolayı  ülkelerarası  

yapılan  muhasebe  işlemlerinde  uyumlaştırma  oldukça  zor  olmaktadır.  Bu  nedenle  

Uluslararası  Muhasebe  Standartları  uyumlaştırma  açısından  faydalı  olmaktadır (Arpan ve 

Baugh, 1985: 327). Uyumlaştırma, farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerce hazırlanan 

finansal raporların karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla muhasebe uygulamaları, 

muhasebe standartları ve muhasebeye ilişkin yasal düzenlemeler arasında var olan 

farklılıkların azaltılması sürecidir (Aksoy, 2005: 185). 

Bu standartların uyumlaştırılmasının amacı  ortak  uluslararası  yaklaşımı  geliştirmek  ve  

tüm  kullanıcıların  faydası  için,  muhasebenin  dünya  çapında  uygulanmasını  ve  

geliştirilmesini  hedeflemektir (Belkaoui, 1988: 184). Muhasebe standartlarında uyum, 

finansal bilginin kullanıcılar için daha şeffaf olmasını ve finansal bilginin 

karşılaştırılabilirliğini artırmaktadır. Muhasebe standartlarının uyumu konusunda yapılan 
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tanımlamaların ortak noktası, farklı kurallardaki azalmayı ifade ederek, farklılığa ve çeşitliliğe 

karşı uyum süreci ve böylece finansal raporlamanın yüksek karşılaştırılabilirliğini sağlamaktır 

(Akgün, 2012: 3). 

Küreselleşme ve küyerelleşme ile  birlikte  muhasebe  standartlarının  ulusal ve uluslararası  

rolü  ve  önemi  de  artmıştır.  Günümüzde  muhasebe  standartlarında  uluslararası  

uyumunun  sağlanması  ve  ortak  muhasebe  standartlarının  oluşturulması  için  değişik  

kurum  ve  kuruluşlarca  çalışmalar yapılmıştır (Üstündağ, 2000a: 44). Yapılan çalışmalara 

yönelik örnekler aşağıda belirtildiği gibidir:   

Birleşmiş Milletler (BM);  uluslararası  muhasebe  konusuna  1970’lerin  başından  itibaren  

ilgi  göstermiş,  muhasebe  standartları  ve  raporlamaya  ilişkin  olarak  yapılan  çalışmalar 

çok  uluslu  işletmelerin  faaliyetlerine  yönelik  olup, konu  ile  ilgili  olarak  BM  bünyesinde  

“The  Intergovernmental  Working  Group  of  Experts  on  International  Standards  of  

Accounting  and  Reporting”  (ISAR) bir  komisyon  kurulmuştur (Üstündağ, 2000a: 49). Bu  

komisyon,  finansal  raporlama  ve  harmonizasyon  sorunlarını  tartışmak  için  gelişmiş,  

gelişmekte  olan  ve  merkezi  planlı  ekonomilerin  temsilcilerinin  bir araya  geldiği  

uluslararası  bir  kuruluştur (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 27-28). Bu kuruluşun yaptığı 

çalışmalar, IASB tarafından işbirliği sağlanmakta ve son zamanlarda uyumlaştırma açısından 

rolünü "gözlemci" olarak sınırlandırmıştır (Üstündağ, 2000a: 50). 

Ekonomik  İşbirliği  ve  Kalkınma  Örgütü (OECD); muhasebe  standartlarına  ilişkin  

çalışmalarını  ekonomik  olarak  gelişmiş  ülkelere  yönelik ve  özellikle  çok  uluslu  

işletmelerin  raporlama  yükümlülüklerine  ilişkin  olarak  çalışmalar  yapılmıştır.  OECD  bir  

Muhasebe  Standartları  Çalışma  Grubu  (Working  Group  on  Accounting  Standards)  

oluşturulmuştur.  Bu  grupta, muhasebe  konuları  tartışılmakta olup, muhasebe  standartlarını  

oluşturan  bir  kuruluş  değildir. Raporlama  yükümlülüklerine  ilişkin bir gruptur (Akgül 

Ataman ve Akay, 2002: 28-29). 

Menkul  Kıymetler  Komisyonları  Uluslararası  Örgütü (IOSCO); teknik  Komitesi’nin  1989  

yılında  “uluslararası  halka  arzlar”  üzerine  hazırladığı  raporda;  ülkeler  arasındaki  farklı  

raporlama  yükümlülüklerinin  sınır  ötesi  menkul  kıymet  ihraçlarında  en  çok  problem  

yaratan  hususlardan  biri  olduğu  belirtilmiştir (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 29-30). 

IOSCO,  uluslararası  kabul  gören  muhasebe  standartlarını  kendisi  belirlemek  yerine,  

standartların  oluşturulmasında  IASB’nin  çalışmalarını  destekleme  politikasını  

benimsemiştir (Üstündağ, 2000a: 52). 

 Uluslararası Para Fonu (IMF); Uluslararası kabul gören muhasebe standartlarının yada 

uygulama prensiplerinin geliştirilmesi, ekonomik politika geliştirilmesine ve uluslararası  

finansal  sistemin  güçlendirilmesine  katkıda  bulunmuştur.  IMF’nin bu konuya olan ilgisini 

arttıran etkenlerden biri uluslararası kamu oyundan gelen veri açıklaması,  parasal ve finansal  

şeffaflık,  bankacılık,  menkul  kıymet  ve  sigorta  işlemlerinde  düzenleme,  denetleme,  

muhasebe,  iflas  ve  işletme  yönetimi  de  dahil  olmak  üzere  ekonomi  ve  finansla  ilgili  

bazı  alanlarda  standartların  belirlenmesi  çağrısı  oluşmuştur. IMF ve Dünya Bankası IFAC  

çalışmalarının  Kamu  Sektörü  Komitesi’ne  katılmış ve IFRS/IAS’e dayalı  olarak  muhasebe  

standartları  geliştirmeyi  hedeflemiştir (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 30-31). 

Avrupa  Birliği  (AB); Avrupa  sermaye  pazarının  gelişmesinde,  üye  ülkeler  arasında  

ticarette,  işletmeler  arası  ilişkilerde,  işletme  devir  ve  birleşmelerinde  muhasebe  

uyumlaştırılması  için çerçeve  oluşturmuştur. AB’de  içinde  bir  ortak  Pazar  oluşturulması  



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

167 

 

için  uyumlaştırmada  kullanılan  enstürmanlar;  Tüzükler  (Reglements),  Direktifler-

Yönergeler  (Directives),  Kararlar  (Decision)  ve  Öneriler  ve  Görüşler  

(Recomenmendation  and  Avis)'dir (Sağlam, 2004: 49). AB  tarafından  muhasebe  

standartlarının  uyumlaştırmasına  ilişkin 1957  Roma  Anlaşması  hükümleri  uyarınca  üye  

ülkelerin  Şirketler  Kanunlarının  uyumlaştırılması  gereği  çerçevesinde  

gerçekleştirilmektedir (Üstündağ, 2000a: 50). Avrupa  Birliği  Muhasebe  Yönergelerini  

uygulamakla  yükümlü  olan  işletmelerin  farklı  uluslararası  uygulamalarla  karşılaşmaları 

sonucunda, farklılıkların  giderilmesi adına Avrupa  Birliği  Komisyonu,  13/06/2000  

tarihinde  “Avrupa  Birliği  Finansal  Raporlama  Stratejisi”  yayınlamıştır (Gökdeniz, 2004a: 

44). Avrupa  Birliği’nin  2000  yılında  başlatılan  uluslararası  standartlara  uyum  

çalışmalarının  bir  bölümünün  2002  yılı  başlarında  sonuçlandığı  ve  uluslararası  

muhasebe  standartlarının  2005  yılından  itibaren  uygulanmasına  karar  verilmiştir. Bu  

doğrultuda  öncelikle  4  ve  7  sayılı  yönergelerde  uyum  değişiklikleri yapılmıştır (Poroy, 

2002a: 107). 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu; ulusal sınırlar ötesinde yapılacak denetimlerin 

belirli  kriterlere  uygun olarak yapılması için oluşturulmuştur (IFAC ve IASC'den Haberler, 

2004: 1-2). Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB); merkezi Londra-İngiltere’de 

bulunan, bağımsız, özerk muhasebe standartları hazırlama ve yayınlama konusunda genel 

kabul görmüş tek otoritedir (IASB, 07.11.2017). Finansal  raporlama  düzenlerinin  

uluslararası  düzeyde  uyumlaştırılması  için  çalışma  yapan  kuruluş, Uluslararası  Muhasebe  

Standartları Kuruludur (International  Accounting  Standards  Board-IASB) (International 

Accounting Standards History, 07.11.2017). Uluslararası  Muhasebe  Standartları  Kurulu  

(IASB)  Dünya’da  bulunan  tüm işletmelere yenilikler  getiren,  düzenleyen kuruldur (News 

and Events, 07.11.2017). 

Uluslararası  Muhasebe  Standartlarının  oluşturulması  konusunda  ilk  tartışmalar  

1960’larda  başlamış  ve  bu  konunun  bir  örgüt  (komite)  tarafından  yürütülmesine  yönelik  

somut  öneriler  ise,  ilk  defa  1972  yılında  Sidney’de  yapılan  10.  Uluslararası  

Muhasebeciler  Kongresi’nde  gündeme  gelmiştir (Uluslararası  Muhasebe  Standartları  

Kurulu  Yeniden  Yapılanıyor, 2000: 26). Komite,  1973  yılında  Kanada,  Fransa,  Almanya,  

Japonya,  Meksika,  Hollanda,  İngiltere,  İrlanda  ve  Amerika’daki  profesyonel  muhasebe  

kurumları  tarafından  yapılan  anlaşma  ile  kurulmuştur (Yılmaz G., 2003: 95).  Komitenin  

temel  amacı,  komitenin  hedeflerine  uygun  olarak  Uluslararası  Muhasebe  Standartlarını  

geliştirmek  ve  finansal  tabloların  raporlanmasında  uyumu  sağlayabilmektir (Shim ve 

Constas, 2001: 159). 

Muhasebe örgütlerinin uluslararası alandaki çalışmaları, 1977 yılında Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) çatısı altında organize olmuştur.  IFAC  üyeliği,  

profesyonel  muhasebe  kuruluşlarına,  şebekeleşme,  uluslararası  standartların  gelişiminde  

yer  alma  gibi  önemli  yararlar  sağlamaktadır (Uluslararası  Muhasebe  Standartları  Kurulu  

Yeniden  Yapılanıyor, 2000: 26). Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

muhasebecilik  mesleğinin  evrensel  organizasyonudur.  Misyonu,  kamu  yararına  sürekli  

olarak  yüksek  nitelikli  hizmetler  sunulmasını  mümkün  kılan  harmonize  edilmiş  

standartlarla  muhasebe  mesleğinin  evrensel  olarak  gelişmesini  ve  artışını  sağlamaktadır 

(Poroy, 2000b: 27).  IFAC’ın temel amacı; kamu çıkarlarına hizmet etmek, dünya genelinde 

muhasebe mesleğini güçlendirmek ve güçlü uluslararası ekonomilerin gelişmesine katkıda 

bulunmaktır (IFAC, 27.10.2017). 1982 yılında, IASC ve IFAC; IASC’nin uluslararası 

muhasebe standartlarını oluşturmada ve uluslararası muhasebe sorunları üzerinde tartışma 

çalışmaları yayınlama konusunda tek ve tam yetkili olduğu konusunda anlaşmaya 

varmışlardır. Aynı dönemde, IFAC’ın tüm üyeleri IASC’nin de üyesi olmuşlardır. Böylece  
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IASC  ve  IFAC  bir  çatı  altında  toplanmıştır. (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 35-37).  Bu 

ilişki, IASC Tüzüğü’nün-yenilenmenin bir parçası olarak  Mayıs 2000’de değişmesine kadar 

devam etmiştir. IASC, Mayıs 2000  yılından  sonra IASB’a dönüştürülmüş ve IASB, IASC 

Vakfının bağımsız bir kurulu haline getirilmiştir (Üstündağ, 2003b: 4). Aynı yıl, Avrupa 

Komisyonu, 2005 yılının başından (01.01.2005)  itibaren tüm Avrupa  Birliğin’de   yer  alan  

ülkeler  mali  tablolarını  düzenlemelerinde  IASB tarafından  yayınlanan  standartlarının  

zorunlu olarak uygulanacağını ilan etmiştir (IFAC Haberleri, 2004: s.160). 

2001 yılında, IASB, söz konusu standartların bundan sonra IFRS’ye (Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları) dönüştürülmesine karar vermiştir.  IFRS  IASB  tarafından  

oluşturulan  standartlardır (Gökdeniz, 2004b: 166). IASB  tarafından  oluşturulan  

standartların  temel  özelliği  ise  ilke  bazlı  standartlar  olmasıdır.  2002 yılında, FASB ile 

IASB bir yakınlaşma anlaşması imzalayarak, aralarındaki farkların 2005 yılının başına kadar 

giderilmesine karar vermiştir (Üstündağ, 2003b: 4). Uluslararası  Muhasebe  Standartları  

Komitesi  (IASC)  2001  yılından  önce,  34  tanesi  halen  yürürlükte  olan  41  tane  

Uluslararası  Muhasebe  Standardı  yayınlamıştır (Akay, 2003: 111). Komite kurula 

dönüştürüldükten sonra IASB  Mart  2004’de  muhasebe  bildirileri  yayınlamıştır.  

Yürürlükte  olan  standartlar  6  adet  IFRS,  31  adet  de  IAS  olmak  üzere  toplam  37  

adetten  oluşmaktadır (International Accounting Standards, 01.07.2004). Günümüzde ise; 17 

adet IFRS, yürürlükte olan 28 adet IAS yer almaktadır (List of Standards, 04.11.2017). 

Türkiye'de yapılan çalışmalar ise; Devlet  güdümünde  ve  yasal  düzenlemeler  yoluyla  

gerçekleşmiş,  muhasebe  mevzuatının  oluşumunda  ekonomik  ve  siyasi  ilişkilerimizin  

yoğun  olduğu  ülkelerdeki  yasal  düzenlemelerle,  ilgili  ülke  uygulamalarının  etkisinde  

kalınmıştır (Yılmaz A., 2003, 124). Muhasebe uygulamalarında önce  Fransız  mevzuatı  ve  

yayınlarının  sonra  da  Alman  mevzuatı  ve  yayınlarının  etkisi  olmuştur. 1950 yılından  

sonra ABD  ile  olan  ilişkilerin  ekonomik  ve  kültürel  alanda  gelişmesiyle  Amerikan  

sisteminin  etkisinde  kalınmış  ve  1987  sonrası  AB’ne  tam  üyelik  başvurusunda  

bulunulması  ile  AB  düzenlemelerinin  ve  son  zamanlarda  da  Uluslararası  Muhasebe  

Standartlarının  etkisinde  kalınmıştır (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 14). Türkiye'de 

muhasebe uygulamalarını genelde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'ndaki 

hükümlerin yönlendirdiğini, ancak bu konulardaki hükümlerin ihtiyaca cevap vermediği veya 

uygun bulunmadığı durumlarda, yasal statüye sahip bazı kuruluşların kendi etki alanlarına 

giren işletmeler için, muhasebe uygulamalarını yönlendirici çalışmalar yaptığı görülmektedir 

(Arıkan, 1996: 61). 

İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu tarafından 1968 yılında 

yayımlanan ve 1972 yılında uygulamaya konulan ve KİT’ler için zorunlu tutulan Tekdüzen  

Muhasebe  Sistemi  çalışmaları  yapılmıştır (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 15). Ancak bu 

düzenleme 22 yıl yürürlükte kalmış,  31.12.1993 tarihine kadar uygulama alanı bulabilmiştir.  

Bunun dışında Bankalar Birliği, bankalar arasında uygulama yeknesaklığı sağlamak  için  

muhasebe  konusunda  çeşitli  çalışmalar  yapmıştır. 1969 yılında yürürlüğe  giren  ve  

bankalardan  kredi  talep  eden  işletmelerden  son  üç  yıla  ait  bilanço  ve  gelir  tablosunun  

tiplerini  belirleyerek  Türkiye’de  bu  tip  bilançoların  kullanılmasına  önderlik  etmiştir 

(Akgül Ataman ve Akay, 2002: 15). Standartların  oluşturulması  ile  ilgili  Türk  Standartları  

Enstitüsü  Muhasebe  Standartları  Özel  Daimi  Komitesi  de  bir  takım  düzenlemeler  

yapmıştır. 1987 yılında kurulan komite, Türk Muhasebe Standartlarını hazırlamakla 

görevlendirilmiştir. Komitenin iş programında 43 adet muhasebe standardı bulunmaktadır. 

Teknik kurullarından geçip yayına hazır hale gelen standartlar; "Raporlama-Bilanço Form"u 

standardı, "Raporlama-Kar ve Zarar Tablosu Form"u standardı, "Muhasebenin Temel İlkeleri" 
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standardı ve "Denetim-Genel İlkeleri, Denetçiye İlişkin Açıklama"  standardı şeklindedir 

(Arıkan, 1996: 63). Bu  komitenin  hazırlamış  olduğu  standart,  AB  Dördüncü  Direktifine  

yaklaşma  açısından  ve  Türk  muhasebesinin  gelişmesi  açısından  önemli olmasına rağmen 

uygulamada,  TSE’nin  standartlarının  etkili  olamamıştır (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 

16). Bu komite; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği kurulduktan sonra  çalışmalarına ara  vermiş ve muhasebe  standartlarının  tek 

elden  yapılmasını  sağlamak  üzere,  koordinatörlüğünü birliğin yürüteceği  "Türkiye 

Muhasebe  Standartları  Kurulu"nun  kurulmasını  ilke  olarak  kabul  etmiştir (Arıkan, 1996: 

63). 

Başlangıçta Türkiye  Muhasebe  Standartları  (TMS),  TÜRMOB  tarafından  kurulmuş  

bulunan  Türkiye  Muhasebe  ve  Denetim  Standartları  Kurulu  (TMUDESK)  tarafından  

oluşturulmuştur (Sümer, 1997: 21). “Türkiye  Denetim  ve  Muhasebe  Standartları  Kurulu  

(TMUDESK)”  09.02.1994  tarihinde  Türkiye  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler  

Odaları  Birliği  (TÜRMOB)  tarafından  kurulmuştur (Sayar ve Üstündağ, 2003: 49). Kurul  

geçmişte  yapılan  çalışmaları  değerlendirmek  amacıyla  daha  önce  Türkiye  Muhasebe  ve  

Denetim  Standartları  Kurulu  (TMUDESK)  tarafından  yayınlanmış  bulunan  “Türkiye  

Muhasebe  Standartlarını”  taslak  metin  olarak  kabul  edip,  bunları  gözden  geçirdikten  

sonra  kamuoyunun  görüşüne  sunmaktadır (Gücenme, 2003: 27). TMUDESK’in  muhasebe  

standartları ile  ilgili  amaçlarını, Uluslararası  Muhasebe  Standartları  Kurulu’nun  (IASB)  

amaçlarından  farklı  görmek  mümkün  değildir (Koç Yalkın, 2001: 3). Bu  amaç  ve  esaslar  

doğrultusunda  yapılan  çalışmalar  sonucu  bugüne  kadar  19  adet  muhasebe  standardı  

yayınlanmıştır. TMUDESK  tarafından  oluşturulan  bu  standartlar  herhangi  bir  yasal  

düzenleme  kapsamında  bulunmadığından  yaptırım  gücü  olmamıştır. 

Yapılan çalışmalara ek olarak muhasebe  standartlarının  oluşturulmasına  yönelik  olarak  

Bankacılık  Düzenleme  ve  Denetleme  Kurumu  (BDDK)  tarafından  da  bir takım  

çalışmalar  yapılmıştır.  Bankaların  2002  yılı  sonu  itibariyle  finansal  tablolarının  

Uluslararası  Muhasebe  Standartları  ile  uyumlu  olmasını  sağlamak  amacıyla,  Haziran  ayı  

sonu  itibariyle  Uluslararası  Muhasebe  Standartlarına  paralel  düzenlemeler  içeren  

Muhasebe  Uygulama  Yönetmeliği  ve  bu  yönetmeliğe  ilişkin  01.10.2002  tarihinden  

itibaren  yürürlüğe  giren  17  adet  tebliğ  yayınlanmıştır (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 20-

23). 

Sermaye  Piyasası  Kurulunda da kendi içinde Muhasebe  Standartları  Dairesi  kurulmuştur. 

Sermaye Piyasası Kurulu bu amaçla birçok tebliğ ve yönetmelik yayımlamıştır.  Yayımlanan 

bu tebliğlerden ilk 3 tebliğ ana düzenlemeleri içermekle beraber, söz konusu tebliğlerden XI-2 

sayılı "Standart Genel Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları" hakkındaki tebliğ 01.01.1995 

tarih ve 22217 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan seri XI  No:l  sayılı tebliğ ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Seri XI-1 No.lu ve Seri XI-3  no.lu 

tebliğlerle  ana  düzenlemeler  yapılmıştır (Akgül Ataman ve Akay, 2002: 17). 

Günümüzde ise muhasebe standartlarının yayınlanma yetkisi Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumuna verilmiştir. Kamu Gözetimi alanında uluslararası 

gelişmelerin gereği olarak yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim 

alanını düzenlemek üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 

tarihinde kurulmuştur (KGK Tanıtım, 04.11.2017). KGK tarafından yayınlanmış ve 

güncellenmiş 15 adet Türkiye Finansal Raporlama Standardı ve yürürlükte olan 28 adet 

Türkiye Muhasebe Standardı yer almaktadır (TMS/TFRS 2017 Seti, 04.11.2017). Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarından; IFRS 16 Kiralamalar ve IFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

standartlarının güncellendiği takdirde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının da 
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uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu hale gelerek TFRS sayısı 17 adet 

olacaktır (Standards, 04.11.2017).      

Türkiye’de özel sektör için geçerli olan yukarıdaki kronolojik gelişmeler, devlet muhasebesi 

ve devlet kamu kurumlarının denetimini kapsamamaktadır. Ancak, uluslararası muhasebe ve 

denetim alanındaki standartlaşma çalışmalarının, Türkiye’deki devlet muhasebesi ve devlet 

kurumlarının denetimindeki standartlaşma çabalarını etkileyebilmektedir. 2005 yılında Maliye 

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Devlet Muhasebe Standartları 

Kurulu (DMSK), devlet muhasebesi alanında standart oluşturma ve uygulayıcı düzenlemeler 

yapma yetkisine sahiptir. Bu kurul tarafından oluşturulan ve kabul edilen  “Devlet Muhasebe 

Standartları” incelendiğinde; Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarının (IPSAS), 

bazı düzenlemeler ile birlikte benzer olduğunu söyleyebiliriz (Zencirkıran, 2015: 70). 

Küreselleşmenin muhasebe alanında getirdiği en önemli değişimlerden birisi Uluslararası 

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarıdır. 2013 yılından itibaren tüm sermaye 

şirketlerinin kayıtlarını ve raporlarını uluslararası standartlarla uyumlu olan Türkiye 

Muhasebe Standartlarına göre tutacak olması, muhasebe derslerinin içeriğinde de önemli 

değişimler oluşturmuştur (Demir, 2012: 114). Uluslararası denetim standartları ve bu 

standartlara uyum sağlayabilmek için Türkiye'de de denetim standartlarına yönelik 

çalışmaların yapılması küreselleşme ve küyerelleşmenin etkisi olarak örnek verebiliriz.  

Türkiye’de muhasebe denetiminin gelişimi, ekonomideki gelişmelere paralel olmuştur. 

Türkiye’de muhasebe denetimi konusundaki ilk adım, 1970’li yıllarda dış kredi 

kaynaklarından yararlanmak isteyen Türk işletmeleri, muhasebe denetimi mecburiyeti ile 

karşılaşmışlardır. Daha sonraki yıllarda, Türkiye’ye gelen yabancı sermaye akımının 

hızlanması ve yabancı sermayeli işletmelerin merkezleri için konsolidasyon nedeniyle 

muhasebe denetimi talep etmeleri ile gelişmiştir. Günümüzde Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu IFAC (International Federation of Accountants) tarafından yayınlanan 

Uluslararası Denetim Standartlarını esas alarak standartlar yayınlanmıştır (Uzay, 2007: 6-8).  

Muhasebe standartlarının yanı sıra küreselleşmenin etkisi olarak işletmelerin üretim 

sistemlerindeki modern üretim yaklaşımı, teknolojik gelişmeleri örnek olarak verebiliriz. 

Maliyet muhasebesi açısından incelendiğinde; bilgisayarlı entegre üretim, esnek üretim, tam 

zamanında üretim ve toplam kalite yönetimi gibi gelişmeler bu alandaki gelişmeler arasında 

yer almaktadır (Gersil, 2007: 108). 

3. SONUÇ 

Küresel ortamda hızla gelişmeye başlayan yerel hareketler, gerek işletmeler gerekse 

muhasebe uygulamaları açısından etkilemiştir. Küyerelleşme, yerel değerlerin kullanımı 

anlamına gelirken, uluslararası işletmecilik açısından; küresel işletmelerin, farklı bölgelerdeki 

tüketici taleplerine cevap verebilmek için yerel koşullara uygun üretim ve pazarlama süreçleri 

kullanmalarıdır. Küreselleşme ve küyerelleşmenin Türkiye'ye birçok alanda etkisi olduğu gibi 

en önemli katkısı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli gelişmeler yaşatmıştır. 

Günümüzde küreselleşmenin ve küyerelleşmenin sonucu olarak,  ülkeler arasında ekonomik  

ilişkiler gittikçe  artmıştır.  Böylece,  uluslararası işletmelerin oluşumu ve bu işletmelerin (çok 

uluslu işletmelerin)  birden fazla ülkenin kanunlarına tabi olmaları, çıkar gruplarının  

muhasebe  bilgilerine  olan  ihtiyaçlarını  artırmıştır.  Bu nedenle, her ülkenin kendi iç  

işlerindeki  muhasebe  standartları,  Uluslararası  Muhasebe  Standartları’na  entegre  olma  

ihtiyacını  ortaya  koymuştur. 
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Her ülkenin farklı ulusal muhasebe sistemi vardır.  Bu farklılıktan dolayı ülkelerarası yapılan 

muhasebe işlemlerinde uyumlaştırma zorluğu söz konusu olmaktadır. Küreselleşme ve 

küyerelleşme ile birlikte muhasebe standartlarının ulusal ve uluslararası rolü ve önemi de 

artmıştır.  Günümüzde muhasebe standartlarında uluslararası uyumunun sağlanması ve ortak 

muhasebe standartlarının oluşturulması için değişik kurum ve kuruluşlarca çalışmalar 

yapılmıştır. Her ülke kendi bünyesinde yasal düzenlemeler yaparak uluslararası yapılan 

çalışmalara uyumlaştırma yoluna gitmiştir. Bazı ülkeler kendi geleneksel yapısından yola 

çıkarak uluslararası yapılan çalışmalara yönelik çalışmalar yapmışken bazı ülkeler ise 

uluslararası yapılan düzenlemeleri aynı şekilde uygulama yoluna gitmiştir. 

Türkiye'de işletmeler ve muhasebe alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde; ülkemize özgü 

özel günlere yönelik menü oluşturulmasından, pazarlama stratejisi oluşturulması, küresel ve 

küyerel etkiye karşı pazarda tutunabilecek ürün oluşturulması, inşaat sektöründe geleneksel 

çizgiden modern tasarımların yapılması, ulusal muhasebe standartlarının yayınlanması ve bu 

standartların esas alınması, uygulanması gibi bir çok alanda küreselleşmenin ve 

küyerelleşmenin etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmalar devlet güdümünde ve yasal  

düzenlemeler  yoluyla  gerçekleşmiş,  muhasebe  mevzuatının  oluşumunda uluslararası 

kurum ve kuruluşların yapmış olduğu uygulamaların etkisinde kalınmıştır. Ulusal düzeyde 

ülkeler geleneksel yapılarından yola çıkarak günümüzde yaşanan bilgi ve teknolojik gelişmeyi 

esas alarak çalışmalarına yoğunlaşmaları halinde küresel ve küyeresel etkiler işletmeler ve 

ülke mali yapısı için olumlu yönde etkisi olacağını söyleyebiliriz.                
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ÖZET: Bilindiği gibi, okullarda verilen eğitimin niteliği çoğunlukla öğretmenlere bağlıdır. 

Okullardaki öğrencilerin başarılı, nitelikli olabilmesi için öğretmenlerin de yüksek 

standartlara sahip olması, öğrencilerine nitelikli eğitim sağlaması gerekir. Yüksek standartlı 

eğitim ile hem öğrenci başarısının arttığı hem de okul başarı düzeyinin arttığı bilinen bir 

gerçektir. Bu anlamda öğretmenlerin niteliklerini sürekli geliştirebilmeleri için mesleki 

gelişimleri ve kendilerini geliştirmeleri için eğitimlerini sürekli devam ettirmeleri  ön plana 

çıkmaktadır.  

Bu araştırma Trabzon ilinin Ortahisar ve Akçaabat ilçelerindeki okul öncesi eğitim 

kurumlarındaki öğretmenlerin eğitim durumları ve eğitime yönelik yaklaşımlarını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan araştırmada, öğretmenlerin 

mesleki gelişim için lisans sonrası eğitime devam etmelerine yönelik olumlu tutum içinde 

oldukları ancak, büyük çoğunluğunun eğitime devam edemedikleri belirlenmiştir. 

Araştırmada öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetleri ile eğitime devam edememe 

nedenlerine ilgili bulgular elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: öğretmen, lisansüstü eğitim, mesleki gelişim 

 

TRAINING STATUS AND EDUCATION APPROACHES IN PRE-SCHOOL 

EDUCATORS: THE CASE OF TRABZON PROVIENCE 

 

ABSTRACT: As it is known, the quality of education given to schools is mostly dependent 

on teachers. In order for students to be successful and qualified, it is necessary for the teachers 

to have high standards and to provide their students with qualified education. It is a fact that 

improving the standard of education can be dependent on both the success of the student and 

the level of success of the school. In this situtation, it is important for teachers to continue 

their education for their professional development and self-improvement so that they can 

continuously improve their qualifications.  

This research was carried out in order to determine educational attitudes and educational 

approaches of pre-school education institutions in Ortahisar and Akçaabat districts of Trabzon 

province. In the survey conducted by the face-to-face interview method, it was determined 

that the teachers were in a positive attitude to continue the post-license education for 

professional development, but the vast majority could not continue the education.  

In the research, findings were obtained that related to teachers' professional development 

activities and reasons for not continuing education.  

Key Words: teacher, post graduate education, professional development 
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GİRİŞ 

Ülkelerin ilerleyerek refah  toplum düzeyine ulaşabilmesi için o toplumdaki bireylerin iyi bir 

eğitim sahip olması gerektiği bilinmektedir. Okullarda verilen eğitimin niteliği ise çoğunlukla 

öğretmenlere bağlıdır. Okullardaki öğrencilerin başarılı, nitelikli olabilmesi için 

öğretmenlerin de yüksek standartlara sahip olması, öğrencilerine nitelikli eğitim sağlaması 

gerekir. Yüksek standartlı eğitim ile hem öğrenci başarısının arttığı hem de okul başarı 

düzeyinin arttığı bilinen bir gerçektir. (Seferoğlu, 2003).  

Bilindiği gibi, bir bireyin eğitimi  öncelikle aileden başlayan,  kurumlar,  öğretmen ve öğrenci 

ilişkisi üzerinde devam eden çok yönlü bir süreçtir (Kavcar’a ,2002).  Ancak, bu süreçte  iyi 

ve nitelikli bir eğitimi öğretmenler yaptığı için eğitim sisteminin en önemli öğesi öğretmendir. 

Bu durumda, iyi ve nitelikli  bir eğitim için öğretmenlerin de nitelikli olması gereklidir 

(Kavçar, 2002; Akyüz, 2010).  

Öğretmen yetiştiren eğitim öğretim kurumlarında,  öğretmen adaylarına meslekleri ile ilgili  

“mesleki alan bilgisi, genel kültür eğitimi ve mesleki formasyon olmak üzere üç ana gruptaki 

temel becerileri kazandırırlar”. Öğretmenlerden mesleklerinde meslekleri ile ilgili olarak hem 

sınıf içinde, hem de eğitim faaliyetleri açısından birçok şey beklenir. Bunlardan bazıları  sınıf 

içindeki uygulamaları meslektaşları ile de  paylaşabilmeleri, eğitim-öğretim ile ilgili 

faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, öğrencilerin sınıfta  derslere daha etkin katılımının 

sağlanması, onların başarı düzeyini yükseltme ve sınıf içinde karşılaştıkları çeşitli problemlere 

çözüm önerisi getirebilme nitelikleridir (Alabaş, 2011). Öğretmenlerden istenen ve beklenen 

bu niteliklerin olabilmesinin bir takım standartlara bağlı olduğu (Seferoğlu, 2004)  ve bu 

standartların da  öğretmen yeterliliklerine yönelik  uygulamalar ile sağlanabileceği 

bilinmektedir (Okçabol, 2000). 

Öğretmenlik mesleğine yönelik beklenen  niteliklerin konusu tüm dünyada üzerinde sıklıkla 

durulan bir konudur. Türkiye’de de Cumhuriyetin kuruluşundan beri üzerinde sıklıkla 

durulmuş ancak son 30 yıldır daha fazla gündeme gelmiş ve öğretmenlerin niteliklerini 

arttırmaya yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır (Seferoğlu, 2004). 

Milli Eğitim Bakanlığınca saptanan öğretmen yeterlilikleri “Eğitme-Öğretme Yeterlilikleri”, 

“Genel Kültür Bilgi ve Becerileri” ve “Özel Alan Bilgi ve Becerileri” olmak üzere üç ayrı 

başlık altında açıklanmıştır (Seferoğlu, 2004; MEB, 2002). “Eğitme ve Öğretme 

Yeterlilikleri” başlığı ile düzenlenen yeterlilik konuları ise alt başlıklar halinde  şu şekilde 

sıralanmıştır: “Öğrenciyi tanıma”; “Öğretimi planlama”; “Materyal geliştirme”; “Öğretim 

yapma”; “Öğretimi yönetme”; “Başarıyı ölçme ve değerlendirme”; “Rehberlik yapma”; 

“Temel becerileri geliştirme”; ”Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere hizmet etme”; 

“Yetişkinleri eğitme” ; “Ders dışı etkinliklerde bulunma”; “Kendini geliştirme” ; “Okulu 

geliştirme” ; “Okul–çevre ilişkilerini geliştirmedir” (Seferoğlu, 2004).  

Öğretmenlerden beklenen bu niteliklerin onlara kazandırılmasında öncelikle öğretmen 

yetiştiren kurumlar ile diğer eğitim ve öğretim kurumları  (Akyüz, 2010:442) ve 

öğretmenlerin kendileri sorumludur.   Öğretmenlerin meslekleri sırasında kendilerini 

geliştirebilmelerine yönelik uygulanan en temel faaliyetler mesleki gelişim faaliyetleridir. 

Öğretmenler sürekli mesleki gelişim yoluyla, mesleki alanları ile ilgili  bilgilerini arttırıp 

derinleştirebilir,  öğretmen niteliklerini kurum standartlarıyla uyumlu hale getirebilirler. 

(Reese, 2010; Roberts ve Dyer 2004).  
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MEB tarafından  belirlenen öğretmenlerin genel yeterlilikleri kapsamında yer “Mesleki 

Gelişim” yeterliliği  ile öğretmenlerden beklenen mesleki gelişim nitelikleri, “mesleki 

yeterliliklerini belirleyebilme”, “alanına ilişkin bireysel ve mesleki gelişimi sağlayabilme, 

“meslekî gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden 

faydalanabilme”, bilişim teknolojilerinden meslekî gelişim ve iletişim için yararlanabilmedir” 

(Seferoğlu 2004) . 

Mesleki gelişim, profesyonellerin kendilerini mesleklerinde; teknik, yasal, kavramsal ve 

sosyal   konularda güncel tutabilmelerini sağlar (Murphy ve Calway, 2008).  Ayrıca 

öğretmenlerin kariyer geliştirebilmelerinde mesleki gelişime  ihtiyaç duydukları ve mesleki 

gelişimin gerektiği yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir (Barko, 2004; Darling-Hammond, 

2000).   

Yapılan araştırmalar ile nitelikli mesleki gelişim ile  öğretmenin  sınıf içi uygulamaların 

değiştirilebildiği, öğrencilerin öğrenmelerine yönelik uygulamalardaki niteliğin arttığı ve 

öğrencilerin öğrenmesini olumlu yönde etkilediği de ortaya konulmuştur (Fullan ve 

Steigelbauer, 1991). Araştırmalar ile mesleki gelişim faaliyetlerinin, öğretmenin mesleğine 

bağlılığını, iş doyumunu arttırdığı da belirlenmiştir (Martson, 2010). Mesleki gelişimin 

öğretmenlerde kendine güveni arttırdığı, kendine güven duygusu için de öğretmenlerin daha 

etkili ve verimli olabilmeleri için kendilerini geliştirebilmek için daha çok çaba gösterdikleri  

ettikleri ifade edilmektedir (Seferoğlu, 2004). 

Sonuç olarak, mesleki gelişim, öğretmenin alan bilgisinde ve öğretim uygulamalarında 

derinlik sağlayan temel bir mekanizma olarak  görülmektedir. (Desimone ve diğ., 2002). 

Diğer yandan etkili bir mesleki gelişme faaliyetleri süreklilik arz eder, eğitim odaklıdır ve 

öğretmenleri destekleyici nitelikte olup, iş içine gerçekleştirilmektedir.  (İlğan, 2013). Mesleki 

gelişim, öğretmenlerin,  hizmet öncesinden emekliliğine kadar geçen sürede formal ve 

informal öğrenmelerinin toplamı olarak değerlendirilmektedir (Fullan ve Steigelbauer, 1991).  

Bu bağlamda mesleki gelişimin  hizmet içi  eğitimlerle, çeşitli sertifikalı eğitimler ile 

sağlanabildiği gibi, lisans sonrası akademik eğitim olan lisansüstü eğitimle sağlanabildiği de 

ifade edilebilir.  

Alabaş’a (2011) öğretmenlerin, mesleki süreçlerinde eğitimlerini devam ettirmeleri,  

uzmanlaşmaları, kendi niteliklerini yükseltmeleri, eğitim alanındaki bilimsel ve teknolojik 

yenilikleri takip etmeleri ve sınıf içinde öğrendiklerini uygulamaları açısından bakımından 

lisansüstü eğitimin önemi büyük olduğunu ifade eder (Alabaş, 2011).  

Türkiye’de Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre, Lisans üstü eğitim ve 

öğretimin amacı,  öğrencinin bilimsel araştırma yapabilme, bilgiye ulaşabilmesi, bilgiyi 

yorumlama ve değerlendirebilme yeterliliğini kazandırmasıdır (Madde, 9). Doktora 

düzeyindeki eğitimin amacı kişiye, bağımsız bilimsel araştırma yaparak bilime yenilik 

getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem getirmesi ve/veya bilin bir yöntem ya da bilgiyi yeni bir 

alana uygulama yeterliliğini  kazandırabilmesidir (Madde, 18) (Alabaş ve diğ., 2012). 

Lisans üstü eğitim ile hem öğretmenler, hem  mesleki gelişimleri sağlayarak  niteliklerini 

yükseltebilmekte, kendilerini geliştirebilmekte hem de kariyerlerinde ilerleyebilmenin yolları 

açılmaktadır.  

Ülkemizde, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4. Maddesinde   

“Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış 

öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise 
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başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz.” İfadesi yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’da 

2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planında,  öğretmenlerin kariyerlerine yönelik gelişim 

sağlayabilmeleri ve için yüksek lisans yapmalarının teşvik edileceğini, ve kariyer 

gelişimlerinin destekleneceğini ifade etmiştir (MEB, 2010). 

Ancak, MEB (2010) istatistiklerine ülkemizdeki öğretmenlerin %7’si lisans üstü öğrenime 

sahiptir.  Bu oran Avusturya’da %59, Belçika’da % 84, Polonya’da % 94, Slovakya’da % 

96’dır (MEB, 2010). Türkiye’de  şehirlere göre, 2016 yılı itibari ile lisansüstü eğitim yapmış 

öğretmen  sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye Genelinde Lisans Üstü Eğitim Almış Öğretmen Sayısı (2016) 

İl Yüksek L. Doktora İl Yüksek L. Doktora 

Adana 24 0 Kahramanmaraş 23 0 

Adıyaman 9 0 Karabük 3 0 

Afyonkarahisar 7 0 Karaman 4 0 

Ağrı 2 0 Kars 1 0 

Aksaray 4 0 Kastamonu 7 0 

Amasya 4 0 Kayseri 14 0 

Ankara 107 0 Kırıkkale 3 0 

Antalya 25 1 Kırklareli 2 0 

Ardahan  0 Kırşehir 2 0 

Artvin  0 Kilis 0 0 

Aydın 24 0 Kocaeli 28 1 

Balıkesir 14 0 Konya 51 0 

Bartın 1 0 Kütahya 4 0 

Batman 1 0 Malatya 19 0 

Bayburt 0 0 Manisa 14 0 

Bilecik 0 0 Mardin 5 0 

Bingöl 0 0 Mersin 47 0 

Bitlis 0 0 Muğla 9 0 

Bolu 6 0 Muş 1 0 

Burdur 4 0 Nevşehir 2 0 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

179 

 

Bursa 15 0 Niğde 1 0 

Çanakkale 24 0 Ordu 6 0 

Çankırı 0 0 Osmaniye 5 0 

Çorum 11 0 Rize 6 0 

Denizli 19 1 Sakarya 13 0 

Diyarbakır 18 0 Samsun 23 0 

Düzce 8 0 Siirt 0 0 

Edirne 5 0 Sinop 3 0 

Elazığ 5 0 Sivas 2 0 

Erzincan 1 0 Şanlıurfa 7 0 

Erzurum 2 0 Şırnak 4 0 

Eskişehir 23 0 Tekirdağ 8 0 

Gaziantep 30 0 Tokat 7 0 

Giresun 3 0 Trabzon 13 0 

Gümüşhane 0 0 Tunceli 2 0 

Hakkari 0 0 Uşak 6 0 

Hatay 16 0 Van 3 0 

Iğdır 0 0 Yalova 0 0 

Isparta 9 0 Yozgat 4 0 

İstanbul 215 1 Zonguldak  0 

İzmir 38 1    

Toplam 1036   (Yüksek Lisans: 1031; Doktora: 5) 

Kaynak: Veriler Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı olarak temin  

edilmiştir. 

Tablo 1’de gösterildiği gibi 2016 yılı resmi rakamlarına göre ülke genelinde yüksek lisans 

eğitimi almış öğretmen sayısı, 1036, doktora düzeyinde eğitim almış öğretmen sayısı  ise 

5’dir.  Tüm iller içinde en fazla İstanbul’da (215 öğretmen)  ve Ankara’da (107 öğretmen) 

yüksek  lisans yapmış öğretmen olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu araştırma Türkiye’nin Trabzon ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarındaki   öğretmenler 

arasında lisansüstü eğitim alanların oranı, lisansüstü eğitim almadaki nedenleri, tercihleri, 

lisansüstü eğitim almayanların nedenleri, ve tüm öğretmenlerin  mesleki gelişim ve kendini 

geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla yapılmıştır.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEMİ 

2.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada  genel olarak okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamaya 

yönelik olarak  aldıkları eğitimler hakkında  ve göreve başladıktan sonra  eğitime devam 

etmeleri konusundaki  yaklaşımları hakkında bilgi elde edilmesi amaçlanmıştır. 

2.2. Araştırmanın Yöntemi 

 Araştırma Trabzon ilinin  Ortahisar ve Akçaabat ilçelerindeki  okul öncesi eğitim 

kurumlarındaki öğretmenlere görüşme yöntemi ile yapılmış nitel değerlendirme araştırması 

niteliğindedir. Araştırmanın evreni Trabzon ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görevli 

öğretmenlerden, örneklemi ise Ortahisar ve  Akçaabat ilçelerindeki okul öncesi eğitim 

kurumlarındaki 162 öğretmenden oluşmaktadır.  Ortahisar’da bulunan okul öncesi eğitim 

kurumundan 98 öğretmen ile Akçabat’ta bulunan okul öncesi eğitim kurumundan 64 

öğretmen ile görüşme yapılmıştır.  

2.3.Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma verileri görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Verileri toplama aracı olarak 

araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış “Okul Öncesi Eğitiminde Eğitimcilerin 

Eğitim Durumu ve Eğitime Yaklaşımları Formu ” kullanılmıştır. Form İki bölümden 

oluşmaktadır. Formun birinci bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin sorular 

yer almaktadır. İkinci bölümünde ise katılımcıların yüksek öğrenim eğitim durumları, eğitime 

yaklaşım ve tutumları ve yüksek öğrenim ile mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitimlere 

devam konusundaki görüş ve önerilerin belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. 

 Araştırma İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resmi izin alınarak, 13 Şubat-15 Mart tarihleri 

arasında  yapılmıştır. Katılımcılar ile görüşme araştırmacı tarafında bire bir yüz yüze olarak 

yapılmıştır. Araştırmada, katılımcıların araştırmacı tarafından sorulan sorulara verdikleri 

cevaplar ile katılıcı görüşleri yazılı olarak not edilmiş ve soru formu üzerinde kaydedilmiştir.  

Araştırma sonunda yarı yapılandırılmış sorulara ilişkin katılımcıların verdikleri cevaplar 

kategorilere ayrılmıştır. Kategorilere ayırmada katılımcıların cevaplarının ortak olmasına 

dikkat edilmiştir.  

2.4.Verilerin Analizi  

Kategorilere ayrılarak gruplandırılan katılımcı görüşlerini ifade eden veriler kodlamış ve önce 

Excel daha sonrada SPSS’23 istatistik ortamına aktarılarak analiz edilmiştir. Analiz 

yönteminde tanımlayıcı istatistik testleri  kullanılmış, veriler Frekans (N),  yüzde (%) olarak 

tablolar ile gösterilmiştir.   

3.BULGULAR 

3.1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Tablo 2’de gösterildiği gibi, görüşme yapılan öğretmenlerin çoğunluğu (154; %95, 1) kadın 

öğretmen, çoğunluğunun  yaşı  (%32,7)  31-35 yaş  aralığındadır. Görüşülen öğretmenlerin 

%92’sinin eğitim branşı,  okulöncesi öğretmeni, %7,4’ünün çocuk gelişimi branşıdır.  Okul 

öncesi öğretmenliği olanların çoğunluğu (%43,2)’si Anadolu Üniversitesinden, çocuk gelişimi 
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branşından mezun olanların çoğunluğu (%4,3) Gazi Üniversitesi’nden mezun olmuşlardır 

(Tablo 13).  

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet, Yaş ve Öğretmenlik Alanlarına göre Dağılımı 

Cinsiyet ve Yaş 

Grubu 

N % Öğretmen Branşı N % 

Kadın 154 95,1 Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

149 92 

Erkek 8 4,9 

21-25 yaş 10 6,2 

26-30 yaş 35 21,6 Çocuk Gelişimi 

Öğretmenliği 

12 7,4 

31-35yaş 53 32,7 

36-40 yaş 45 27,8 

41-45 yaş 14 8,6 Diğer 1 0,6 

46-50 yaş 3 1,9 

51 ve üstü yaş 2 1,2 

Toplam 162 %100 Toplam 162 %100 

 

Tablo 3. Katılımcıların Mezun Oldukları Üniversite ve Bölümlerine Göre Dağılımları 

Mezun Olunan Üniversite  Okul Öncesi 

Eğitim 

Çocuk 

Gelişimi 

Diğer Toplam 

19 Mayıs Ünv. N 5 0 0 5 

%  3,1  0,0  0,0  3,1  

Abant İzzet baysal Ünv. N 1 0 0 1 

%  0,6  0,0  0,0  0,6  

Anadolu Üniv. N 70 0 0 70 

%  43,2  0,0  0,0  43,2  

Ankara Ünv. N 1 0 0 1 

%  0,6  0,0  0,0  0,6  

Atatürk Ünv. N 6 0 0 6 

%  3,7  0,0  0,0  3,7  

Çukurova Ünv. N 1 0 0 1 
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%  0,6  0,0  0,0  0,6  

Dokuz Eylül Ünv. N 0 1 0 1 

%  0,0  0,6  0,0  0,6  

Gazi Ünv. N 4 6 0 10 

%  2,5  3,7  0,0  6,2  

Hacettepe Ünv. N 1 2 0 3 

%  0,6  1,2  0,0  1,9  

İnönü Ünv. N 0 1 0 1 

%  0,0  0,6  0,0  0,6  

Kefke Ünv. N 1 0 0 1 

%  0,6  0,0  0,0  0,6  

KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi N 37 0 1 38 

%  22,8  0,0  0,6  23,5  

Katü Giresun Ünv. N 9 0 0 9 

%  5,6  0,0  0,0  5,6  

Marmara Ünv. N 0 1 0 1 

%  0,0  0,6  0,0  0,6  

Ortadoğu Teknik Ünv. N 1 0 0 1 

%  0,6  0,0  0,0  0,6  

Pamukkale Ünv. N 1 0 0 1 

%  0,6  0,0  0,0  0,6  

Sakarya Ünv. N 1 0 0 1 

%  0,6  0,0  0,0  0,6  

Selçuk Ünv. N 7 1 0 8 

%  4,3  0,6  0,0  4,9  

Sinop Ünv. N 1 0 0 1 

%  0,6  0,0  0,0  0,6  



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

183 

 

Uludağ Ünv. N 2 0 0 2 

%  1,2  0,0  0,0  1,2  

Toplam N 149 12 1 162 

%  92,0  7,4  0,6  100,0  

 

3.2. Katılımcıların Anaokulu Öğretmenliği Yapma Nedenleri 

Tablo 4. Katılımcıların Anaokulu Öğretmenliği Yapma Nedenleri 

Anaokulu Öğretmenliği Yapma Nedenizi Nedir? N % 

Çocuk sevgisi 138 85,2 

Başka bir iş bulamadığım için 2 1,2 

Ailemin kararı olduğu için 8 4,9 

Başka bir iş yapma imkanım olmadığı için 11 6,8 

Tatil imkanı fazla olduğu için 3 1,9 

Toplam 162 98,8 

 

Tablo 4’de gösterildiği katılımcıların çoğunluğu (138; %85,2) “çocuk sevgisi” nedeniyle 

anaokulu öğretmenliği yaptıklarını belirtmişlerdir.  İkinci sırada gelen neden (11; %6,8) 

“başka bir iş yapma imkanları olmaması”, sıralamadaki üçüncü neden ise ( 8; %4,9) “aile 

kararı olmasıdır”. Katılımcıların belirttiği diğer nedenler; “başka bir iş bulamamaları”, “tatil 

imkanının fazla olmasıdır”.  

Tablo 5’de gösterildiği gibi,  katılımcıların çoğunluğu (126 kişi; %77,8) başka bir imkanları 

olması durumunda yine de bu mesleği yapmak istediklerini, mesleklerini başkalarına da 

tavsiye ettiklerini (139 kişi; %85,8) ve mesleğine yeni başlayanlara yüksek lisans yapmalarını 

önerdiklerini (147;%90,7)  belirtmişlerdir.  

Tablo 5. Katılımcıların Mesleklerini Tavsiye Etme Durumlarına Göre Dağılımları  

Sorular Evet/Hayır N 

(162 kişi) 

% 

(100) 

Başka bir imkanınız olsaydı yine de anaokulu 

öğretmenliği yapar mıydınız? 

Evet 126 77,8 

Hayır 36 22,2 

Mesleğinizi başkalarına tavsiye eder misiniz? Evet 139 85,8 

Hayır 23 14,2 

Mesleğe yeni başlayanlara yüksek lisans yapmalarını Evet 147 90,7 
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tavsiye eder misiniz?    

  

Hayır 15 9,3 

 

3.2. Katılımcıların Kendilerini Geliştirmeye Yönelik faaliyetleri 

Tablo 6. Katılımcıların Yüksek Lisans Eğitimi Yapma Durumları 

Sorular Evet/Hayır N % 

Yüksek lisans eğitimi aldınız mı? Evet 12 %7,4 

Hayır 150 %92,6 

Toplam 162 %100 

Hangi bölümde yüksek lisans eğitimi aldınız? Kendi 

bölümümde 

1 %8,3 

Başka bir 

bölümde 

11 %91,7 

Toplam 12 %100 

Başka bir alanda öğrenim göre nedeniniz nedir? 

İlgimi çeken bir alan olduğu için 3 %27,3 

Farklı bir alanda uzmanlaşmak istediğim için 1 %9,1 

Kariyer için 2 %18,2 

Özel bir nedeni yok 1 %9,1 

Ulaşım ve erişim kolaylığı olduğu için 2 %18,2 

İlgimi çeken bir alan+farklı bir alanda uzmanlaşmak istiyorum+ 

kariyer gelişimim için 

2 %18,2 

Toplam 12 %100 

Mesleğiniz ile ilgili yılda kaç kitap okursunuz 

1-3 kitap 92 %56,8 

4-5 kitap 36 %22,2 

6-8 kitap 15 %9,3 

9 ve daha fazla 16 %9,9 

Hiç kitap okumam 3 %1,9 
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Toplam 162 %100,0 

 

Katılımcıların hepsi (%100) meslekleri ile ilgili olarak kendilerini geliştirmekten 

hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan toplam 162 öğretmenden 12’si (%7,4) 

yüksek lisans yaptıklarını, çoğunluğu yüksek lisans yapmadıklarını (%92,6) belirtmişlerdir. 

Yüksek lisans yapan 12 kişiden sadece 1 kişi kendi alanında yüksek lisans yaptığını, 11 kişi 

ise farklı bir alanda yaptıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu (92 kişi; %56,8 ) 

yılda 1-3 kitap okuduklarını, %22,2’si 4-5 kitap okuduğunu belirtmiştir. Yılda 6-8 kitap 

okuyanların oranı %9,3,  9 ve daha fazla kitap okuyanların oranı ise %9,9’dur. 3 kişi ise hiç 

kitap okumadığını belirtmiştir (Tablo 6).  Tablo 7’de görüşme yapılan öğretmenlerin mesleki 

gelişim ve kendilerinin gelişimi için yaptıklarını belirttikleri faaliyetlerin dağılımı 

gösterilmiştir.  

Tablo 7. Mesleki Gelişim İçin Yapılan Faaliyetleri 

Mesleki Gelişim Faaliyetleri N % N % Toplam 

Evet Hayır 

1.Kongre ve seminerlere katılıyorum 83 %51,2 79 %48,8 162 

%100 

2.Mesleğim ile ilgili kitap okuyorum 97 %59,9 65 %40,1 162 

%100 

3.Hizmet içi eğitimlere katılıyorum 91 %56,2 71 %43,8 162 

%100 

4.Mesleğim ile ilgili yayınları inceliyorum 108 %66,7 54 %33,3 162 

%100 

5.Mesleğim ile ilgili yurt dışı çalışmaları 

takip ediyorum 

 21 %13 141 %87 162 

%100 

6.Hiç bir şey yapmıyorum 2 %1,2 160 %98,8 162 

%100 

 

Katılımcılar kongre ve seminerlere (%51,2) katılarak, mesleki alanları ile ilgili kitap okuyarak 

(%59,9), hizmet içi eğitimlere katılarak (%56,2) meslekleri ile ilgili yayınları inceleyerek 

(%66,7) mesleki gelişimlerini sağladıklarını belirtmişlerdir (Tablo 7). 
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Tablo 8. Lisansüstü Eğitim Alma Durumlarına Göre Dağılımı İle Lisansüstü Eğitim 

Almama Nedenlerinin Dağılımı 

Sorular Evet/Hayır N % 

Lisansüstü  eğitim almak ister miydiniz? Evet 119 %79,3 

Hayır 31 %20,7 

Toplam 150 %100 

Lisansüstü eğitim almamanızın nedeni nedir?  

1.Yeterli zaman ayıramamak 63 %50,80 

2.Maddi imkansızlık 5 %4,03 

3.Lisans eğitimime uygun lisans üstü eğitim yapabilecek üniversite 

bulamadım 

7 %5,65 

4.Eğitimime uygun bir üniversite bulamadım ve farklı bir alanda 

yüksek lisans yapmak istemedim 

7 %5,65 

5.Çalışırken zor olduğu için 17 %13,71 

6. Ulaşım imkanının olmaması 5 %4,03 

7.Çalışma saatlerinde olduğu için 4 %3,22 

8.Başvuru koşullarını sağlayamadığım için 16 %12,1 

Toplam  124 %100 

 

Lisansüstü eğitim almayan ve almak isteyen 119 kişinin lisans üstü eğitim almama nedenleri 

kategorilere ayrılarak gruplandırılmış ve tek başlık altında toplanmıştır. Bu nedenler 

dağılımlarına göre Tablo 8’de gösterilmiştir. Katılımcıların belirttikleri nedenler içinde 

frekansı en yüksek olan neden “yeterli zaman bulamamaktır” (63; %50,80). Frekansı yüksek 

olan ikinci neden “çalışırken eğitim yapmanın zor olması” (17;%13,71), üçüncü neden ise 

“başvuru koşullarının sağlanamaması”dır (16;%12,1). 
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4. Katılımcıların Lisansüstü Eğitime Yaklaşımları 

Tablo 9. Lisansüstü Eğitim Almak İsteme Nedenlerine Göre  Dağılımları 

Lisansüstü Eğitim Almayı İsteme  Nedenleri N % N % Toplam 

Evet Hayır 

1.  Mesleki bilgilerimi arttırmak ve geliştirmek 

için  

104 %64,2 58 %5,8 162 

%100 

2. Kariyer gelişimimde gerekli olduğu için 58 %35,8 104 %64,2 162 

%100 

3. Lisans eğitimini yeterli görmediğim için 13 %8 149 %92 162 

%100 

4. Sosyal haklarımda farklı avantajlar 

sağlayacağı için  

19 %11,7 143 %88,3 162 

%100 

5. Maddi olarak gelir artışı sağlayacağı için 12 %7,4 150 %92,6 162 

%100 

6. Bu alanda uzmanlaşmak istediğim için 57 %35,2 105 %64,8 162 

%100 

7. Mesleki açıdan kendimi geliştirmekten 

hoşlandığım için 

63 %38,9 99 %61,1 162 

%100 

8. Eğitim programlarında yetkinlik kazanmak 39 %24,1 123 %75,9 162 

%100 

9. Mesleki alandaki yenilikleri takip etmek 49 %30,2 113 %69,8 162 

%100 

10. Atamam ve terfide kolaylık sağladığı için 11 %6,8 151 %93,2 162 

%100 

11. Görevlendirmelerde öncelik sağladığı için 10 %6,2 152 %93,8 162 

%100 
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Lisansüstü eğitim almak isteyenlerin bu eğitimi alma nedenlerinin dağılımı Tablo 9’da 

gösterilmiştir. Her bir nedenin frekansı katılımcı sayısına göre orantılanmıştır. Katılımcılar 

çoğunlukla (104;%64,2)   mesleki bilgilerini arttırmak için lisansüstü eğitim yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Sıralamada frekansı yüksek ikinci(63; %38,9) neden “Mesleki 

açıdan kendimi geliştirmekten hoşlandığım için üçüncü sıradaki “(58; %35,8) neden “kariyer 

gelişimi için”dir.  

Tablo 10. Katılımcıların Lisans üstü Eğitim Almayı İstememelerinin Nedenleri  

Nedenler N % 

1.Gereksiz gördüğüm için 1 %3,22 

2.Yüksek lisans eğitimi kariyerimi etkilemeyecek 1 %3,22 

3.İş yaşamıma katkısının olmayacağını düşünüyorum. 5 %16,12 

4.Lisans eğitimimi işim için yeterli görüyorum 12 %38,71 

5.İş yaşamıma katkısının olmayacağını düşünüyorum Lisans 

eğitimimi işim için yeterli görüyorum 

1 %3,22 

Hepsi 11 %35,38 

Toplam 31 %100 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, katılımcılardan lisansüstü eğitim almak istemeyenlerin (31 kişi) 

çoğunluğu (%12;%38,71) “lisans eğitimlerinin meslekleri için yeterli olduğunu düşündükleri 

için” lisansüstü eğitim almayı istemediklerini belirtmişlerdir. 1 kisi ise tabloda gösterilen bu 5 

nedenin hepsinden dolayı lisansüstü eğitim almayı istemediklerini belirtmişlerdir.  

Tablo 11. Yüksek Lisans Eğitiminden Sonra Yapmayı Düşündükleri Faaliyetelere Göre 

Dağılımları  

Yüksek lisans eğitim aldıktan veya tamamladıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

 N % 

1.Uzman öğretmen olmak 57 %47,90 

2.Bakanlık üst kademelerinde görev almak 28 %23,53 

Diğer 34 %28,57 

TOPLAM 119 %100 

Diğer  

Üniversitede çalışmak 3 %2,52 

Doktora düzeyinde eğitim almak 2 %1,68 
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Akademisyen olmak 3 %2,52 

Özellikle yapmak istediğim bir şey yok, yüksek lisansı mesleki 

gelişimim için yapmak istiyorum 

4 %3,36 

Özellikle yapmak istediğim bir şey yok, yüksek lisansı kendimi 

geliştirmek için yapmak istiyorum 

7 %5,88 

Kariyer gelişimim için yüksek lisans eğitimi almayı 

düşünüyorum 

10 %8,40 

İşimdeki yetkinliğimi arttırıcı görevde çalışmak 4 %3,36 

Toplam 34 %100 

 

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen katılımcılara (n=119)  bu eğitimden sonra ne yapmayı 

düşündükleri sorulmuştur. Katılımcıların çoğunluğu (57; %47,90) uzman öğretmen olarak 

görevlerine devam edeceklerini, %23,53’ü ( n=28) Bakanlığın ilgili üst kademelerinde görev 

almayı düşündükleri, %28,57’si  (n=34) Diğer başlığı altında toplanan faaliyetleri yapmayı 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Diğer kategorisindeki görüşlerin çoğunluğu (%8,4; 10) kariyer 

gelişimlerine devam etmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Trabzon ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin 

eğitim durumu  ile  eğitime ve lisansüstü eğitime bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılan 

bu araştırmada,  162 öğretmen ile görüşme yapılmıştır.  

Görüşme yapılan öğretmenlerin %95,1’i (n=154) kadın, %4,9’u (n=8) erkek öğretmen olup bu 

öğretmenlerin yaş aralığı 21 ile 51 ve daha fazla yaştır. Çoğunluğunun (n=53; %32,7)    yaşı 

aralığı ise   31-35 yaş  aralığındadır. Görüşülen öğretmenlerin %92’sinin (n= 149) lisans 

eğitim branşı   okulöncesi öğretmeni,  %7,4’ünün (n= 12) çocuk gelişimi branşıdır. Okul 

öncesi öğretmenlerin çoğunluğu (%43,2)’si Anadolu Üniversitesinden, çocuk gelişimi 

branşından mezun olanların çoğunluğu (%4,3) Gazi Üniversitesi’nden mezun olmuşlardır. 

Görüşülen öğretmenlerin okul öncesi öğretmenlik yapmalarındaki en önemli üç nedenden biri 

(138; %85,2) “çocuk sevgisi” ikincisi (11; %6,8) “başka bir iş yapma imkanları olmaması”, 

diğeri ise ( 8; %4,9) “ailelerin istekleri olması” nedenidir. Bu öğretmenlerin mesleklerini 

severek yaptıkları anlaşılmıştır. Çünkü, başka bir imkanları olması durumunda yine de bu 

mesleği yapmak istediklerini (126 kişi; %77,8), mesleklerini başkalarına da tavsiye ettiklerini 

(139 kişi; %85,8) ve mesleğine yeni başlayanlara yüksek lisans yapmalarını önerdiklerini 

(147;%90,7)  belirtmişlerdir. 

Katılımcıların hepsi (%100) meslekleri ile ilgili olarak kendilerini geliştirmekten 

hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Ancak, mesleki gelişim ve kendini geliştirme faaliyetlerine 

katılan öğretmen sayısının oldukça az olduğu anlaşılmıştır.  Görüşülen 162 öğretmenden 12’si 

(%7,4) yüksek lisans eğitimi aldığını %92,6’si ise herhangi bir lisansüstü eğitimi almadığını  

yüksek lisans yapan 12 kişiden sadece 1 kişi kendi alanında yüksek lisans yaptığını, 11 kişi 

ise farklı bir alanda yaptıklarını belirtmişlerdir. Lisansütü eğitim yapanların oranının Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın 2007 yılındaki araştırmasındaki bulgu ile benzerdir. Türkiye Milli 
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Eğitim Bakanlığı ülke genelinde yaptığı araştırmada, ülke genelinde yüksek lisans düzeyinde 

eğitime sahip öğretmen oranının %7 olduğunu belirlemiştir (MEB, 2010). 

Ülkemizdeki bu lisanslı öğretmen oranının  diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğu ifade 

edilebilir. Çünkü yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre, yüksek lisans yağmış 

öğretmen oranı  Polonya’da % 94, Avusturya’da %59, Slovakya’da % 96 ve Belçika’da % 

84’dür (MEB, 2010). Ayrıca Finlandiya’da öğretmenlerin mesleki statüsünün yüksek 

olmasına önem verildiği, öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmasının ülkede zorunlu olduğu 

bilinmektedir (Çetinkaya ve diğ., 2013). Buradan Finlandiya’nın öğretmenlerin mesleki 

gelişimine oldukça önem verdiği anlaşılabilmektedir.  

 Diğer yandan kitap okuyanların sayısının da az olduğu görülmüştür; 92 kişi (%56,8) yılda 1-3 

kitap okuduklarını, %22,2’si 4-5 kitap okuduğunu, %9,3,  9’u 6-8 kitap, %9,9’u 8’den daha 

fazla kitap okuduğunu belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerin mesleki gelişim için çoğunlukla 

(%66,7) “meslekleri ile ilgili yayınları inceleyerek” mesleki gelişimlerini sağladıkları 

anlaşılmıştır. Diğer mesleki gelişim faaliyetleri  “mesleki alanları ile ilgili kitap okumak” 

(%59,9), “hizmet içi eğitimlere katılmak” (%56,2) “kongre ve seminerlere katılmaktır” 

(%51,2).  

Öğretmenlerin çoğunluğu (119 öğretmen) yüksek lisans yapmak istediklerini ancak “yeterli 

zaman bulamamaları” (63; %50,80). “Çalışırken eğitim yapmanın zor olması” (17;%13,71)  

nedeniyle  ve “başvuru koşullarının sağlayamadıkları” (16;%12,1) için yapamadıklarını 

belirtmişlerdir.  Benzer bulgu  Karakütük (2000) araştırmada da ortaya çıkarılmıştır. 

Karatürk’ün (2000) araştırmasında, öğretmenlerin lisansüstü eğitim derslerinin çalışma 

saatlerinin olduğu zaman diliminde olduğu bu nedenle yüksek lisans derslerine katılmalarının 

zor olduğunu ifade ettiklerini belirlemiştir. Aynı araştırmada öğretmenlerin yöneticileri 

tarafında , “lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlere izin, lisansüstü dersleriyle okuldaki 

derslerin çakışması durumunda yardım vb konularda yeterli kolaylık ve destek 

sağlanmadığını” ifade ettiklerini belirlemiştir. 

Lisans üstü üğitim almak istemelerinin nedenlerini, mesleki “bilgilerini arttırmak” 

(104;%64,2)  neden “Mesleki açıdan kendimi geliştirmekten hoşlanmaları (63; %38,9)  ve  

“kariyer gelişimlerini sağlamak” (58; %35,8)  olarak belirtmişlerdir. Bu bulgu,  Ankara’da 

Alhas (2003) tarafından yapılan araştırma sonuç ile benzerlik göstermektedir. Alhas (2003) 

tarafından  bir ölçek ile yapılan araştırmada  öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmayı 

istemelerinin nedenlerinin  kişisel gelişimleri için, eğitim sorunlarına çözüm getirebilmek, 

bilimsel merak, eğitim programlarında yetkinlik kazanmak, ili meslekleri ile ilgi yenilikleri 

takip etme isteği olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim okullarında görev yapan matematik 

öğretmenlerini kapsayan ve Alhas ‘ın (2009) araştırmasına benzer bir başka araştırmada da 

öğretmenlerin (Kara, 2008) kendilerini geliştirmek için lisans üstü eğitim yapmayı tercih 

ettikleri belirlenmiştir.  

Adıgüzel ve İpek (2010) tarafından ilköğretimde görevli öğretmenleri kapsayan araştırmada  

öğretmenlerin lisans üstü eğitim yapma nedenlerinin, “genel yarar”, “kişisel gelişim”, “maddi 

çıkar” olduğu belirlenmiştir.  

Görüşme yapılan öğretmenlerin %47,90’u lisans üstü eğitim yaptıktan sonra, “uzman 

öğretmen” olarak görevlerine devam etmeyi, %23,53’ü Bakanlığın ilgili üst kademelerinde 

görev almayı” düşündüklerini belirtmişlerdir.  
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Lisansüstü eğitim almak istemeyenlerin (31 kişi) çoğunluğu (%12;%38,71) “lisans 

eğitimlerinin meslekleri için yeterli olduğunu düşündükleri için” lisansüstü eğitim almayı 

istemediklerini belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak araştırmamızda  ülkenin Trabzon ilindeki okul öncesi öğretmenlerinin lisans 

üstü eğitime yönelik olumlu tutum içinde oldukları, ancak oldukça az sayıda öğretmenin 

lisansüstü eğitim yapabildiği anlaşılmıştır.  öğretmenler ile görüşme yöntemi ile yapılan bu 

araştırmada, literatür bulgularına benzer şekilde (Dönmez ve diğ., 2012; Adıgüzel ve İpek , 

2010; Şaşmaz Ören vd. ,2012; İlhan ve diğ, 2012; Kara, 2008;  Koksalan ve diğ., 2010; 

Alhas,2003),  genellikle öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmayı tercih ettikleri, lisans üstü 

eğitimi mesleki ve kişisel gelişim, kariyer gelişimi,  yetkinlik kazanmak, yenilikleri takip 

etmek için yapmayı istedikleri, ancak bunun için yeterli zaman ayıramadıklarını, çünkü eğitim 

saatlerinin  çalışma saatlerinde olması nedeniyle yüksek lisans yapamadıkları ifade edilebilir. 

Öğretmenlerin mesleki gelişim ve kendi gelişimlerine yönelik tutumlarının olumlu olduğu,  

mesleksel kongre, seminer ve yayınları takip ederek, hizmet içi eğitimlere katılarak bilgilerini 

arttırmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Öğretmenlerin lisans üstü eğitim ile eğitimlerine devam 

edebilmeleri için üst yöneticileri tarafından desteklenmesinin  ve lisansüstü eğitim yapanların 

özlük haklarının geliştirilmesi gerektiğinin  önemli olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte 

başka araştırmalar ile öğretmenlerin kariyer gelişimlerini sağlayabilme durumlarına yönelik 

ayrıntılı araştırmaların yapılması ile kariyer gelişimlerine yönelik bulgular elde edilebileceği 

düşünülmektedir.  
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ÖZET: Finansal serbestleşmenin ve derinleşmenin büyümeyi güçlendirdiğini ileri süren 

McKinnon ve Shaw (1973) büyüme ve finans ilişkisi üzerine günümüze kadar devam eden bir 

tartışma başlatmıştır. Özellikle “tasarruf yetersizliği” içinde bulunan gelişmekte olan ülkelere 

ilişkin birçok çalışmada finansal derinleşmenin büyüme performansını arttırıcı etkisi hem 

teorik hem de ampirik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 2008 küresel krizi sonrasında finansal 

derinleşme ve büyüme ilişkisi yeniden ilgi odağı haline gelmiştir. Bu eğilime uyularak 

Johansen (1988) eş bütünleşme ve Hacker-Hatemi-J (2006) nedensellik testleri kullanılarak, 

1989-2015 döneminde Türkiye için finansal derinlik ve büyüme arasındaki ilişkiler analiz 

edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de finansal derinleşmenin büyümeye olan etkisini 

belirleyebilmek için biri bankaların gelişimi diğeri de sermaye piyasalarının gelişimine 

odaklanan iki ayrı gösterge kullanılmıştır. Böylece bankacılık sektörü ve sermaye 

piyasalarının ekonomik büyüme üzerinde etkilerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi mümkün 

olmuştur. Bulgular finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ve 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Nedensellik sınaması 

sonuçlarına ise, banka temelli finansal derinleşmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi olduğunu, buna karşın sermaye piyasası temelli finansal derinleşme ve 

büyüme arasında ise nedensellik ilişkisi olmadığı görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Finansal derinleşme, büyüme, eşbütünleşme, nedensellik 

 

FINANCIAL DEEPENING AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: 

COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS (1989-2015) 

 

ABSTRACT: Mc Kinnon and Shaw (1973), who suggest that financial liberalization and 

deepening accelerates growth, started a long lasting discussion about growth and finance. The 

accelerating effect of financial deepening on growth has been explained in a number of 

theoretical   and empirical studies especially for the cases of developing countries which 

suffer from saving deficiency. After the global financial crisis of 2008, this relationship has 

become a focus of interest. In this context the relationship between economic growth and 

financial deepening has been analyzed for Turkey over the period 1989-2015 by using 

Johansen (1988) Cointegration Analysis and Hacker ve Hatemi-J (2006) Causality Tests. In 

order to get the effect of financial deepening on growth, there are used two different 

demonstrators which focus on the development of banking sector and the development of 
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capital markets, separately. Thus it has been valid to evaluate the effects of banking sector and 

capital markets on growth separately. The findings of the study show that there is a significant 

long term relationship between financial deepening and growth. The findings of causality tests 

reveal that the relationship is from financial deepening based on banking to economic growth, 

which is a one way causality relationship whereas there is no causality between financial 

deepening based on capital markets and economic growth.    

Key Words: Financial Deepening, Growth, Cointegration, Causality 

GİRİŞ  

“24 Ocak 1980 kararları”  ile Türk ekonomisinin küresel ekonomiyle bütünleşmesine yönelik 

ilk adım atılmıştır. Ekonomik alanın serbestleştirilmesini öngören bu dönüşüm çerçevesinde 

Türk finans piyasası kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir.  Tarihsel olarak 

azgelişmiş Türk finans sistemine üç temel aşamada gerçekleştirilen yapısal reformlarla 

yaygınlık ve derinlik kazandırılmaya çalışılmıştır.   İlk aşama, ulusal finans sisteminde 

engellerin kaldırılması ve/veya azaltılması uygulamalarını kapsamaktadır. İç finansal 

serbestleşme olarak adlandırılan bu politikalar 1980-89 döneminde uygulanmıştır. İkinci 

temel aşamada, sermaye hesabı liberalleştirilmiş ve yabancı yatırımcıların ulusal finans 

sisteminde varlık edinmesi ile yerleşiklerin uluslararası finans piyasalarında faaliyette 

bulunmalarına önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. Dış finansal serbestlik olarak adlandırılan 

bu dönem 1989 sonrasında tamamlanmaya çalışılmıştır. Dönüşüm programının en son ve 

kritik aşması ise, Merkez Bankası bağımsızlığı, bankacılık ve finans sektörünün etkin 

denetimi, rekabet politikası gibi yapısal reformlarla 2001 Krizi sonrasında tamamlanmaya 

çalışılmıştır. 2008 küresel krizinin, finans sektörünün hem çok büyük hem de çok karmaşık 

olduğu gelişmiş ekonomilerden kaynaklanması, finansal derinleşme ile büyüme arasındaki 

ilişki üzerine yapılan tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. 2008 küresel krizinden sonra 

iktisatçılar şu iki sorunun cevabını aramaktadır: Ekonomik büyüme ve istikrar için finansal 

derinleşmenin sınırları var mı? Gelişmekte olan ülkelerin için gelişmiş ülkelerin bu 

deneyimlerinden çıkaracağı dersler nelerdir?  

Bu çalışmada ‘finansal sektörün ekonomi içerindeki ağırlığının artması” olarak algılanan 

finansal derinleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmanın ana 

hipotezi, “finansal sistemin derinleşmesiyle ekonomide artan tasarrufların daha etkin 

kullanımı sonucu ekonomik büyüme artar” şeklinde ifade edilebilir.  

Bu girişin ardından izleyen bölümde finansal derinleşme ile büyüme arasındaki ilişki 

temelinde ortaya çıkan teorik ve ampirik literatür özetlenecektir. Üçüncü bölümde ampirik 

çalışmada kullandığımız yöntem ve veri seti tanıtılacaktır. Dördüncü bölümde ise ampirik 

çalışmanın ortaya koyduğu bulgular değerlendirilecektir. 

1. FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME: TEORİK VE AMPİRİK 

LİTERATUR 

“Finansal derinleşme”nin “ekonomik büyüme” üzerindeki rolüne ilişkin yapılan tartışmaların 

içeriğine bakıldığında, iki farklı yaklaşımın ortaya çıktığı görülmektedir. “Yapısalcı” olarak 

bilinen çalışmaların ana kurgusu şöyledir: finansal serbestleşme süreciyle birlikte mevduat ve 

kredi faiz oranlarının artması kurumsal olmayan finans piyasalarından borçlanmanın 

maliyetini arttıracaktır. Bu durumda fonlar kurumsal piyasalara doğru kayacaktır. Nevarki 

kurumsal piyasalarda zorunlu karşılık oranlarının varlığı toplam reel kredi hacminin ve 

yatırımların daralmasına, nihai olarak da ekonomik büyüme hızının düşmesine neden 

olacaktır.  Buna karşılık McKinnon (1973) ve Shaw (1973)’ın görüşlerine dayanan “finansal 
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baskı” yaklaşımına göre, gelişmekte olan bir ülkede, özellikle faiz oranının serbestleştirilmesi 

öncelikle reel faiz oranının artmasına, ardından tasarrufların ve yatırımların teşvik edilmesine 

ve sonunda da ekonomik büyümeye neden olacağını iddia etmektedirler.  

Finansal derinleşme ile büyüme arasındaki ilişkiye dair literatür, ‘gelişmiş’ ve ‘gelişmekte 

olan’ ülkeler üzerine yapılmış çok sayıda çalışmayı kapsamaktadır. Farklı ekonometrik 

yöntemlerin, farklı değişkenlerin ve farklı zaman dilimlerinin kullanıldığı bu çalışmalarda, 

‘finansal derinleşme’ ile ‘büyüme’ arasındaki ilişkinin varlığı ve nedensellik ilişkisinin 

yönüne ilişkin olarak farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Darrat (1999) üç orta doğu ülkesinde (Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri) 

finansal derinleşmenin ekonomik büyümedeki rolünü ampirik olarak araştırmışlardır. Finansal 

derinleşme derecesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi çok değişkenli 

Granger nedensellik analizi ile incelenmiştir.  Sonuçlar genel olarak finansal derinleşmenin 

ekonomik büyümenin nedensel bir faktörü olduğu görüşünü desteklemektedir.  Ancak 

kanıtların gücü, ülkeler ve finansal derinleşmeyi ölçmek için kullanılan göstergeler arasında 

farklılık göstermektedir.  

Gries vd. (2009), ticari açıklık, finansal derinleşme ve büyüme arasındaki ilişkiyi göstermek 

için, 16 Sahra altı Afrika ülkesinin çeşitli yıllara ait verilerini kullanarak Hsiao-Granger 

nedensellik analizi yapmıştır. Bu çalışmada büyümenin göstergesi olarak, kişi başına reel 

gayri-safi yurtiçi hâsıla alınmıştır. Finansal derinleşmenin göstergesi olarak da likit varlıkların 

milli gelire oranı, ticari banka varlıklarının ticari banka ve merkez bankası varlıkları 

toplamına oranı ve özel sektöre verilen kredi miktarının milli gelire oranı kullanılmıştır. 

Finansal derinleşmenin bütününe yönelik değerlendirmelere imkân veren bu üç değişken 

kullanılarak temel bileşenler analizi ile finansal derinleşmenin bileşik bir göstergesi elde 

edilmiştir. Analiz, finansal derinleşme ile büyüme arasında marjinal bir nedensellik ilişkisi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yazarlar, bu bulguyu şu şekilde yorumlamaktadır: Sahra altı 

Afrika’da yaşanan siyasal çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık finansal derinleşmeyi 

geciktirmektedir. Dahası incelenen ülkelerde kurumsal düzenlemelerin tarihsel olarak 

kökenleri sömürgecilik dönemine dayanmaktadır.  

Bankacılık sektöründeki deregülasyonlar ile finansal derinleşmenin sermaye birikimi ve 

büyüme üzerindeki etkilerini göstermek için Nazmi (2005), 5 Latin Amerika ülkesinin 

(Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Meksika) 1960-1995 verilerini kullanarak bir genel 

denge modeli çerçevesinde panel veri analizi yapmıştır.  Temel bulgu şöyledir: Latin 

Amerika’da finansal derinleşme yatırım ve ekonomik büyümeyi teşvik etme konusunda 

olumlu ve önemli bir rol oynamaktadır.  

Chang ve Wu (2012), 1981-2010 dönemine ait yıllık veriler temelinde Hansen ve Seo (2002) 

tarafından geliştirilen doğrusal olmayan eşbütünleşme yöntemini kullanarak, Tayvan’da 

finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki eşik eşbütünleşme etkisini araştırmıştır. 

Eşik eşbütünleşme sonuçlarına göre, değişkenlerin eşbütünleşik oldukları ve yüksek ve düşük 

büyüme rejimlerinde finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif 

etkiye sahip olduğu saptanmıştır. 

Ang (2007), neoklasik büyüme modeli çerçevesinde, Malezya’da, 1960-2003 döneminde 

finansal derinleşmenin üretim üzerinde etkisinin olup olmadığını sorgulayan bir çalışma 

yapmıştır. Elde edilen bulgulara göre, özel kesim sermaye stoku büyüme üzerinde olumlu bir 

etki ortaya çıkarırken, kamu sermaye stoku ise uzun dönemde üretimi azaltmaktadır.  
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Hasan vd. (2009), Çin’nin eyalet düzeyinde hazırlanmış 1986-2002 dönemi verilerini 

kullanarak finansal derinleşmenin, yasal kurumların ve siyasal çoğulculuğun büyüme oranları 

üzerinde etkisini incelemektedir. Bu çalışmada büyümenin göstergesi olarak eyaletlerdeki kişi 

başına düşen reel GSYİH büyüme oranı, finansal derinleşmenin göstergesi olarak toplam 

banka kredilerinin GSYİH’a oranı ve özkaynak oranı ile mali olmayan kurumsal borçları 

alınmıştır.  Çalışmanın ortaya koyduğu bulgulara göre sermaye piyasası odaklı derinleşme 

büyüme üzerinde güçlü etkilere neden olurken, bankacılık odaklı finansal derinleşmenin 

büyüme üzerindeki etkisi önemsiz ve zaman zamanda olumsuzdur.  

Apergis vd.  (2007), finansal derinleşme ve büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup 

olmadığını belirleyebilmek için, 1975-2000 dönemi verilerini kullanarak 15’ i OECD ülkeleri 

olmak üzere 65 ülke için panel eşbütünleşme ve nedensellik analizi yapmıştır. Finansal 

derinleşmenin büyümeyi etkileyebileceği alternatif kanalların tespit edebilmek için üç farklı 

gösterge kullanılan çalışmada, finansal derinleşme ve büyüme arasında uzun dönem denge 

ilişkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre analize dahil edilen tüm 

ülkelerde, tüm farklı finansal derinleşme göstergeleri için finansal derinleşme ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.   

Finansal derinleşme ile büyüme performansı arasındaki ilişkiyi göstermek için Rousseau ve 

Wachtel (2011),  84 ülkenin 1960-2004 verilerini kullanarak yatay kesit ve panel veri analizi 

yapmıştır. Ayrıca, finansal derinleşme ile büyüme performansı arasındaki ilişkiyi, zaman 

boyutunu dikkate alarak (1960-1984 ve 1990-2004) incelemişlerdir. Daha yeni verilerle 

(1990-2004) yapılan çalışmada elde sonuçların 1960-1989 dönemi verileri ile elde edilen 

sonuçlara kıyasla daha güçlü olmadığı görülmüştür. Bu bulguyu şu şekilde yorumlamaktadır: 

(a) Finansal krizlerin sıklığı ile finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

zayıflaması arasında bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre, aşırı finansal derinleşme veya hızlı 

kredi büyümesi hem enflasyona hem de zayıf bankacılık sistemine yol açarak büyümeyi 

negatif etkileyen finansal krizlere neden olmaktadır. (b) Aşırı mali derinleşme, 1980'lerin 

sonu ve 1990'ların başında yaygınlaşan, yasal ve düzenleyici kurumlar yeterince gelişmeden 

ortaya çıkan finansal serbestleşme politikasının sonucudur. Bununla birlikte, serbestleşmenin 

finansal derinleşmenin etkisini azaltmada önemli bir rol oynadığına dair çok az kanıt 

bulunmuştur. (c) Küresel hisse senedi piyasalarının gelişmesinin finansal derinleşmenin 

büyüme üzerindeki rolü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Hisse senedi piyasasındaki 

büyümenin, özellikle kredi piyasalarının ve bankaların yerini aldığını gösteren herhangi bir 

kanıt bulanamamıştır. 

2. VERİ VE METODOLOJİ 

 Finansal derinleşme, ölçülmesi güç ve tek bir göstergeyle ifade edilmesi zor bir kavramdır. 

Bu nedenle finansal derinleşmenin farklı yönlerini yansıtacak biçimde, göstergelerle 

ölçülmesi gerekmektedir. Çalışmada, finansal piyasaların derinliği temsil etmek üzere biri 

bankacılık odaklı diğeri de sermaye piyasası odaklı olmak üzere iki gösterge kullanılmaktadır. 

Özel sektöre verilen kredilerinin GSYİH’ya oranı (CREDIT) bankacılık odaklı finansal 

derinleşmenin temel göstergelerinden biri olarak kabul görmektedir.  Bu gösterge ile finansal 

derinleşmede bankacılık sisteminin rolü ve etkinliği de izlenebilmektedir. Ayrıca finans 

sektörünce yaratılan fonların reel kesime aktarılma oranı yüksek olursa finansal derinleşme de 

yüksek olacak ve ekonomik büyüme oranı artacaktır. Bankacılık odaklı finansal derinleşme 

göstergelerine ek olarak, sermaye piyasalarına ait işlem hacmi göstergeleri de finansal 

derinleşmenin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Piyasa kapitilizasyon oranı (SMC) sermaye 

piyasasının gelişimini ölçmek için kullanılan göstergelerden bir diğeridir. Piyasa 

kapitilizasyon oranı sermaye piyasasının büyüklüğünü ve piyasanın gelişimini ölçer. 
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Ekonomik büyüme göstergesi olarak çalışmada reel gayri safi yurt içi hasıla değeri 

kullanılmıştır. Veriler 1989-2015 dönemine aittir. Kullanılan verilerin tamamı Dünya 

Bankası’nın internet sitesinde sunulan istatistik kaynağından alınmıştır.  

Finansal derinleşmenin büyümeyi nasıl etkilediğini ölçmek için yapacağımız analizin ilk 

aşamasında değişkenlerin zaman serisi özellikleri belirlemek amacıyla Genişletilmiş Dickey-

Fuller (1981) ve Phillips-Peron (1988) birim kök testleri uygulanmıştır. Ayrıca, ele alınan 

dönemde dışsal şokların gerçekleşmiş olması dikkate alınarak Zivot ve Andrews (1992) tek 

kırılmalı birim kök testi uygulanmıştır. Serilerin durağanlık derecelerinin I(1) olduğu 

tespitinin ardından ikinci aşamada, Johansen (1988) testi uygulanarak değişkenler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisinin mevcudiyeti ortaya konmuştur. Eşbütünleşme testinin olumlu 

sonuçlar vermesinin ardından üçüncü aşamada ise Phillips ve Hansen (1990) tarafından 

geliştirilen FMOLS tekniği ile Park (1992) tarafından tarafından geliştirilen CCR tekniği 

kullanılarak eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları tahmin edilmiştir. Nihai ve son aşamada ise,  

Hacker-Hatemi j (2006) tarafından bootstrap nedensellik testi yapılmıştır. 

Hacker ve Hatemi-J (2006) nedensellik testi Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testine 

dayanmaktadır. Toda-Yamamato (1995) serilerin birim kök ve eş bütünleşme özelliklerine 

duyarlı olmayan nedensellik analizi geliştirdiler. Toda-Yamamoto yaklaşımı denklem (1)’de 

yer alan gecikme uzunluğu (p), bütünleşme derecesi (d) olan bir VAR (p+d) modelinin tahmin 

edilmesini gerektirmektedir. 

𝑥𝑡 = 𝑣 + 𝐴1𝑥𝑡−1 + ⋯+ 𝐴𝑝𝑥𝑡−𝑝 + ⋯+ 𝐴𝑝𝑥𝑡−𝑝−𝑑 + 𝜀                                                          (1)     

Denklem (1)’de A parametreler matrisini temsil ederken, 𝑥 k değişkeninden oluşan bir 

vektörü, 𝑣 ve 𝜀 ise sırasıyla sabitler vektörü ve hata terimleri vektörünü temsil etmektedir. 

“Granger nedensellik yoktur” yönündeki sıfır hipotezi, denklem (1)’deki ilk p paremetresinin 

sıfıra eşit olduğu kısıtlaması altında test edilmektedir. Elde edilen MWALD istatistiği p 

serbestlik derecesine sahip asimptotik ki kare dağılımına sahiptir. Küçük örneklemlerde testin 

gücünün azalması, anlamlılık düzeyinden sapmalar göstermesi gibi sorunlar içermesi 

nedeniyle, Hacker ve Hatemi-J (2006), standart ki-kare dağılımı yerine bootstrap dağılımına 

dayalı sınamanın uygulanmasını önermiştir. Bir başka ifadeyle Toda-Yamamoto nedensellik 

yaklaşımında asimptotik ki-kare dağılımı dikkate alınırken,  Hacker ve Hatemi j nedensellik  

(2006) yaklaşımında, ise kritik değerlerin elde edilmesinde bootstrap dağılımı 

kullanılmaktadır. Bootstrap dağılımı, asimptotik ki-kare dağılımına göre hem küçük hem de 

büyük örneklere uygulandığında daha iyi bir performans sergilemektedir. 

3. EKONOMETRİK ANALİZ 

Johansen’e (1988) göre eşbütünleşme ilişkisinin tahmin edilebilmesi için, tüm değişkenlerin 

birinci farklarında durağan olması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak, serilerin birim 

köke sahip olup olmadıkları araştırılmıştır. Bir başka ifade ile finansal derinleşme ve büyüme 

arasındaki ilişkiler incelenirken, serilerin durağanlığını tespit etmek için ADF ve PP birim kök 

testleri uygulanmıştır.  

 

 

 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

199 

 

 

Tablo 1: ADF PP Birim Kök Testleri Sonuçları 

ADF Düzey Birinci Fark 

LKGSYH 1.520643[0,9987] -5.219078*[0,0003] 

CREDIT 1.341373[0,9981] -2.280039**[0,0245] 

SMC -2.174331[0,2196] -5.990818*[0,0000] 

PP Düzey Birinci Fark 

LKGSYH 0.301121[0,9737] -5.219078*[0,0003] 

CREDIT 1.192746[0,9972] -2.280039**[0,0245] 

SMC -2.126749[0,2364] -7.053142*[0,0000] 

Not : * ve ** sırasıyla %1 ve %5 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. 

Serilerin durağanlığını tespit etmek için kullanılan birim kök testlerinin sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir. Değişkenlerin düzey değerlerine uygulanan birim kök testi sonuçlarına göre, 

serilerin birim köke sahip olduğu yani serinin durağan olmadığı sıfır hipotezi kabul 

edilmektedir. Seriler ancak birinci farkları alındıktan sonra durağan hale gelmektedir. 

Serilerin durağanlığını incelemek için kullanılan her iki (ADF ve PP) birim kök testi 

birbirlerini destekler niteliktedir. 

Ayrıca serilerde kırılma olabileceği durumu göz önüne alınarak kırılmaların içsel olarak 

tahmin edildiği Zivot-Andrews birim kök testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo.2’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 2: Tek Kırılmalı Birim Kök Test Sonuçları 

LKGSYH Test istatistiği Gecikme 

Uzunluğu  

Kırılma Tarihi Kritik 

Değerler 

Model A -3.3320 1 1999 -4.93 

Model C -3.8047 1 2001 -5.08 

CREDIT     

Model A -2.3997 1 1998 -4.93 

Model C -3.8658 1 2002 -5.08 

SMC     

Model A -3.6481 1 2011 -4.93 

Model C -4.4066 1 2010 -5.08 

Not : Kritik Değerler Zivot ve Andrews (1992)’den alınmıştır. 
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Hesaplanan t istatistiğinin mutlak değer olarak ZA kritik değerinden büyük olması halinde 

yapısal kırılma olmadan birim kökün varlığını gösteren temel hipotez reddedilmektedir. 

Hesaplanan t istatistiğinin ZA kritik değerinden mutlak değerce küçük olması halinde ise 

trend fonksiyonunda meydana gelen bir yapısal kırılmayla birlikte serinin trend durağan 

olduğunu gösteren alternatif hipotez reddedilir. Tablo.2 sonuçlarına göre seriler düzey 

değerlerinde birim köklüdür. 

Serilerin birinci dereceden durağan oldukları görüldükten sonra, ikinci aşamada Johansen 

eşbütünleşme analizi yapılmıştır. 

Tablo 3: Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Boş Hipotez Özdeğer İz İstatistiği Olasılık Max. 

Özdeğer 

Olasılık  

𝒓 = 𝟎 0.64 47.33 0.0170 26.02 0.0471 

𝒓 ≤ 𝟏 0.49 21.31 0.1667 17.07 0.1050 

 

Tablo.3’deki sonuçlardan da görüldüğü gibi iz istatistiği dikkate alındığında r=0 boş hipotezi 

reddedilmektedir. Bu sonuç, değişkenler arasında uzun dönemde en az bir tane eşbütünleşik 

vektör varlığını ifade etmektedir. r≤1 boş hipotezinin ret edilememesi ise bu değişkenler 

arasında birden fazla eşbütünleşme ilişkisinin var olmadığını göstermektedir.  

Eşbütünleşme ilişkisinin büyüklüğüne ilişkin tahminler FMOLS ve CCR teknikleri 

kullanılarak yapılmıştır. Her 2 tekniğin sonuçları tutarlıdır. Buna göre CREDİT’te meydana 

gelen 1 birimlik artış LKGSYH’da % 0.004891’lik artış meydana getirmektedir. SMC 

katsayısı pozitif olmasına rağmen istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. Ayrıca modeldeki 

sabit ve trend katsayıları da anlamlı bulunmuştur.  

Tablo 4: Eşbütünleşme İlişkisi Tahmin Sonuçları 

  FMOLS   CCR  

Değişkenler Katsayı  T İstatistiği Olasılık Katsayı  T İstatistiği Olasılık 

CREDIT 0.004891 4.299052 0.0003* 0.004844 4.179960 0.0004* 

SMC 0.001115 0.527810 0.6029 0.000710 0.285810 0.7777 

C 8.711359 329.4654 0.0000* 8.712826 306.3232 0.0000* 

@TREND 0.018616 5.115906 0.0000* 0.019253 4.834954 0.0001* 

Not : * %1 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. 

Hacker ve Hatemi-J (2006) simetrik nedensellik testi sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 

LKSGH değişkeninden CREDİT ve SMC değişkenine doğru herhangi bir nedensellik 

bulunmazken, CREDİT değişkeninden LKSGH değişkenine doğru %10 anlamlılık düzeyinde 

tek yönlü nedensellik çıkmıştır. 
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Tablo 5: Nedensellik İlişkisi Sonuçları 

Hipotez Wald Test İstatistiği  Kritik değerler Karar 

  %1 %5 %10  

credit  lkgsyh  
3.429 8.291 4.366 3.024*** %10 anlamlılık 

seviyesinde 

nedensellik 

vardır. 

smclkgsyh  
0.154 8.269 4.180 2.987 Nedensellik 

yoktur. 

lkgsyhcredit  
2.287 9.755 4.851 3.366 Nedensellik 

yoktur. 

lkgsyh smc  
0.001 8.027 4.471 3.042 Nedensellik 

yoktur. 

Not : *** %10 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. 

4. SONUÇ  

Bu çalışmada, 1980-2010 dönemi yıllık verileri kullanılarak, Türkiye’de finansal 

derinleşmenin büyüme üzerindeki etkileri (eşbütünleşme ve nedensellik analizi ile) 

incelenmiştir. Dickey ve Fuller (1981) ile Phillips-Perron (1988) tarafından geliştirilmiş olan 

ADF ve PP testleriyle sınanan serilerin, düzeyde durağan olmadıkları, ancak birinci farkları 

alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Bu bulgu Zivot-Andrews tarafından 

geliştirilen tek kırılmalı birim kök testiyle desteklenmiştir. Akabinde Johansen’in (1988) 

yöntemi kullanılarak seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığı incelenmiştir. 

Finansal derinleşmenin farklı açılardan etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla iki ayrı 

gösterge kullanılmıştır.  

Elde edilen temel bulguya göre, finansal gelişme, ticari serbestleşme ve büyüme arasında 

uzun dönem denge ilişkisi bulunmaktadır. Daha sonra CCR ve FMOLS analizleri yapılarak 

eşbütünleşme katsayıları tahmin edilmiştir. Birbirini destekler nitelikte olan analiz sonuçlarına 

göre özel sektöre verilen krediler büyümeyi uyarmaktadır. 

Elde edilen bulgulara ilişkin olarak iki temel tespit yapılabilir: (a) Bankacılık sektörü yurtiçi 

piyasaya kredi aktarma etkin biçimde gerçekleştirdiği ölçüde ekonomik büyümeye katkı 

sağlamaktadır.  (b) Hisse senedi piyasasının tasarrufları özendirmesi, arttırması ve reel sektöre 

önemli miktarda yatırım sermayesinin nispeten düşük maliyetlerle aktarımında etkinliğin 

sağlanamadığı biçiminde değerlendirilebilir. 
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin geleneksellik değerinin Gönüllü Sade Yaşam Tarzı 

ile ilişkisinin belirlenmesine yöneliktir. Bu amaçla geleneksellik değeri ölçeği ve gönüllü sade 

yaşam tarzı ölçeği kullanılarak Düzce ilinde basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 200 kişi ile 

anket yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve anket tekniği ile birincil 

veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programında analiz edilmiştir. 

Araştırmada öncelikle değerler değişkeni için içsel geleneksellik değeri faktörü, dışsal 

geleneksellik değeri faktörü; gönüllü sade yaşam tarzı için ise planlı alışveriş, kendine 

yeterlilik ve maddi olmayan hayat faktörleri belirlenmiştir. Daha sonra geleneksellik 

değerinin yukarıda belirtilen alt boyutları ile gönüllü sade yaşam tarzının alt boyutları 

arasındaki ilişkinin olup olmadığı yapılan korelasyon analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin içsel ve dışsal geleneksellik değerleri ile yine 

tüketicilerin gönüllü sade yaşam tarzlarının alt boyutları olan planlı alışveriş, kendine 

yeterlilik ve maddi olmayan hayat ile ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: değer, geleneksellik, gönüllü sade yaşam tarzı 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMERS’ TRADITION VALUE AND 

THEIR VOLUNTARY SIMPLICITY LIFE STYLES 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to determine the relation of the tradition value of the 

consumers with the Voluntary Simplicity Lifestyle. For this purpose, a questionnaire was 

made with 200 people by simple random sampling method in the province of Düzce using the 

scale of tradition value and the scale of voluntary simplicity lifestyle. In this study, 

quantitative research method was used and primary research data was collected by 

questionnaire technique. Data obtained was analyzed using SPSS 23.0 program. In the 

research, the factor of internal tradition value, the factor of external tradition value; planned 

shopping, self-sufficiency and non-material life factors are determined for the voluntary 

simplicity lifestyle. Then, the relationship between the above sub-dimensions of the tradition 

value and the sub-dimensions of the voluntary simplicity lifestyle was tried to be determined 

by the correlation analysis. As a result of these analyzes, it has been determined that 

consumers are related to the internal and external tradition values of consumers and to the 

subcontracts of voluntary simplicity lifestyles of consumers with planned shopping, self-

sufficiency and non-material life. 

Key Words: value, tradition, voluntary simplicity life styles 
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GİRİŞ  

20.yy’ın sonlarına doğru piyasalarda ortaya çıkan ürün zenginliği ve çeşitliliği ile birlikte 

şekillenmeye başlayan tüketim kültürü, giderek tüketicilerin sadelikten uzaklaşmasına ve 

hedonik(hazcı) davranışları üzerinde uyarıcı bir etkiye neden olmaktadır. Fonksiyonel 

ihtiyaçların üründe farklılaşmayı daraltan özelliği, işletmelerin bu noktada hazcı ihtiyaçları 

temel alarak üretim faaliyetlerinde bulunmalarına ve dolayısıyla tüketimin de artmasına neden 

olmaktadır. Bireylerin toplumdaki yerini, statüsünü ve en önemlisi sahip olduğu değerleri, 

tüketimleri ile açıklama çabası içinde olmaları, sosyal açıdan eleştiriye açık, çevre yönünden 

ise tehlikeli bir durum ile bizleri karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yönüyle yaşamın her 

alanında sadelik ve basitliği teşvik edip destek veren gönüllü sade yaşam tarzı(GSYT), 

tüketimdeki artışın ciddi boyutlara ulaşmaya başlamasıyla yeniden gündeme gelmiştir. 

Bireyin iç dünyasında yani mânen zenginliği, dış dünyasında yani madden ise sadeliği 

savunan bu akımın, tüketim toplumu için bir alternatif olabileceği noktasında görüşler 

bulunmaktadır (Elgin, 1993). Bu bağlamda çalışmada tüketicilerin geleneksellik değerinin 

gönüllü sade yaşam tarzları ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

1. LİTERATÜR ANALİZİ 

Avrupa ve Amerikan literatürü son zamanlarda farklı sosyal-ekonomik özelliklere, yaşam 

tarzlarına, tüketim tutumlarına ve davranışlarına sahip gönüllü sadecileri (VS) incelemeye 

başladı. Gönüllü sadeciler, iktisatlı kaynak kullanımını içeren ve daha az çevresel etkiye sahip 

ürünlerin yer aldığı bir yaşam biçimini özgürce ve gönüllülük esasına göre seçen 

bireylerdir(Mcdonald vd., 2006: 515-534). Gregg (1936)’e göre "Gönüllü sadelik hem 

iç(maneviyat) hem de dış(maddiyat) durumu kapsar. Yaşamın başlıca amacına ulaşmak için 

gönüllü sadelik; gereksiz birçok malın varlık edinilmesiyle oluşan dış karmaşadan kaçınmanın 

yanı sıra, amaçta kararlılık, samimiyet ve dürüstlük ile tanımlanmaktadır. Bu, enerjimizin ve 

arzularımızın düzenlenmesi ve yönlendirilmesi anlamına gelirken, diğer yönden daha uzun 

yaşamayı sağlamak için hayattaki bazı hususlarda kısıtlama anlamına geliyor. Kısaca 

belirtmek gerekirse gönüllü sadelik; bir amaç için hayatın planlı olarak organize edilmesidir. 

GSYT yeni bir kavram değildir. GSYT Hz. Muhammed(S.A.V.), Hz. İsa ve Hz. Musa 

tarafından da desteklenmektedir(Gregg, 1936; Elgin ve Mitchell, 1977; Bengamra-

Zinelabidine, 2012). 

Elgin ve Mitchell (1977: 5), GSYT’nın temelinde yer alan beş temel değeri şu şekilde 

belirtmiştir: 

Maddi Sadelik (tüketmeme odaklı tüketim modeli) 

Öz Kontrol (kişisel hayat ve tercihler üzerinde daha fazla kontrole sahip olma arzusu) 

Ekolojik Farkındalık (insanların ve kaynakların birbirine bağımlılığının bilinci) 

İnsan Ölçeği (küçük ölçekli kurum ve teknolojilere yönelme) 

Kişisel Gelişim (iç yaşamı, maneviyatı keşfetme ve geliştirme isteği) 

Diğer yandan araştırmacılar, gönüllü sadecilerin ağırlıklı olarak eğitimli, yüksek gelirli 

insanlar olduklarını, stresli koşullar altında çalıştıklarını ve yalnızca maddi değerler yerine 

manevi değerlerle de motive olduklarını vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte özgür, bağımsız 

ve gönüllülük esasıyla yaptıkları tercihleri; onları, mecburiyet tahtında sade yaşama yönelmiş 
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olan fakir ve yoksul insanlardan ayırmaktadır (Mitchell, 1983; Craig-Lees ve Hill, 2002). 

Ayrıca bazı araştırmaların sonuçları, bu yaşam tarzına yönelenlerin profiline bakıldığında, 

yükseköğrenimin en önemli belirleyici faktör olduğunu, bununla birlikte zenginlik veya 

sosyo-ekonomik açıdan mesleki becerilere sahip olmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır 

(Craig-Lees ve Hill, 2002; Etzioni, 1998; Zavestoski, 2002). 

Bu bireylerin temel kaygılarının ise çevre (Craig-Lees ve Hill, 2002, Ottman, 1995), sağlık 

veya din (Craig-Lees ve Hill, 2002) ve ahlâki tüketim tercihleri gibi değerler olduğu tespit 

edilmiştir (Shaw ve Newholm, 2002; Bekin, Carrigan ve Szmigin, 2005). 

Toplumun bir kısmı, maddi değerlerin stres, mutsuzluk ve amaç eksikliğini gideremediğinin 

farkına varmaya başladı ve bu manevi ihtiyaçları ve benlik saygısını tüketim yoluyla 

karşılayamayacaklarını itiraf etmektedirler (Zavestoski, 2002). 

Sertoğlu, Bozoklu ve Korkmaz (2016) tarafından yapılan araştırma neticesinde, gönüllü 

sadecilerin öz kontrol değerine daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Bu bağlamda 

araştırma modelimiz kapsamında test edeceğimiz hipotezlerimiz göz önüne alındığında, 

geleneksellik değerinin alt değerleri olan dini değerlere ve geleneklere bağlılık, kadere razı 

olmak, ılımlı olmak ve hayatta karşılaşılanları kabullenmek; bireylerin kendilerini kontrol 

edebilme yetileriyle doğrudan ilişki içerisinde olduğundan, tüketicilerin geleneksellik değeri 

ile GSYT arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koyması ve bu konudaki bahsi 

geçen çalışmayı desteklemesi açısından önem arz etmektedir. 

2. TASARIM VE YÖNTEM  

       Çalışmada tüketicilerin geleneksellik değerinin GSYT ile ilişkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla geleneksellik değeri ölçeği ve gönüllü sade yaşam tarzı ölçeği 

kullanılarak Düzce ilinde basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 200 kişi ile anket yapılmıştır. 

Çalışmamız ilişkisel araştırma türlerinden olan korelasyonel araştırma modeline girmektedir. 

Korelasyonel araştırmalar, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve 

neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan bir araştırma türüdür 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). Araştırmada korelasyon ve 

faktör analizleri yapılmıştır. Gerçekleştirilen faktör analizleri sonucunda tüketicilerin 

geleneksellik değerini 2 boyutta ve GSYT’nı 3 boyutta algıladığı tespit edilmiştir.  

Araştırma modeli; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlı Alışveriş 

İçsel Geleneksellik Değeri 

Kendine Yeterlilik 

Dışsal Geleneksellik Değeri 

Maddi Olmayan Hayat 
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Araştırma modeli kapsamında test edilecek temel hipotezler; 

H1: Tüketicilerin içsel geleneksel değerleri ile planlı alışveriş arasında anlamlı ilişki vardır. 

H2: Tüketicilerin içsel geleneksel değerleri ile kendine yeterlilik arasında anlamlı ilişki vardır. 

H3: Tüketicilerin içsel geleneksel değerleri ile maddi olmayan hayat arasında anlamlı ilişki 

vardır. 

H4: Tüketicilerin dışsal geleneksel değerleri ile planlı alışveriş arasında anlamlı ilişki vardır. 

H5: Tüketicilerin dışsal geleneksel değerleri ile kendine yeterlilik arasında anlamlı ilişki 

vardır. 

H6: Tüketicilerin dışsal geleneksel değerleri ile maddi olmayan hayat arasında anlamlı ilişki 

vardır. 

3. SONUÇ  

3.1. Bulgular ve Tartışma  

       Bireylerin toplumdaki yerini, statüsünü ve en önemlisi sahip olduğu değerleri, tüketimleri 

ile açıklama çabası içinde olmaları, sosyal açıdan eleştiriye açık, çevre yönünden ise tehlikeli 

bir durum ile bizleri karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yönüyle yaşamın her alanında sadelik ve 

basitliği teşvik edip destek veren gönüllü sade yaşam tarzı, tüketimdeki artışın ciddi boyutlara 

ulaşmaya başlamasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Bu bağlamda yapmış olduğumuz 

çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre planlı alışveriş yapma, kendine yeterli bir yaşam 

sürme, maddi konulardan çok manevi yaşamda tatmini arama ve sade ürünleri tercih etme 

davranışları, GSYT’nı önemli oranda açıklamaktadır. 

Tablo 1: GSYT ve Geleneksellik Boyutlarına İlişkin Korelasyon Analizi 

 Planlı  

Alışveriş 

Kendine 

Yeterlilik 

Maddi  

Olmayan Hayat 

İçsel Geleneksellik 

Değeri 

Correlation 

Coefficient 

0,284* 0,178* 0,258* 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,011 0,000 

Dışsal Geleneksellik 

Değeri 

Correlation 

Coefficient 

0,302* 0,282* 0,142* 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,043 

* 0.05 anlamlılık düzeyine göre (2-yönlü) 

       Analiz sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek katılımcıların GSYT ile 

ilgili eğilimlerini ifade eden faktörlerden; 
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“Planlı Alışveriş” ile ilgili Spearman korelasyon değerleri sırasıyla İçsel Geleneksellik Değeri 

boyutunda r= 0.284 (düşük dereceli pozitif yönlü korelasyon), Dışsal Geleneksellik Değeri 

boyutunda r= 0.302 (istatistiksel olarak anlamlı, düşük dereceli pozitif yönlü korelasyon) 

çıkmıştır. Yani H1 ve H4 hipotezlerimiz kabul edilmiştir. 

“Kendine Yeterlilik” ile ilgili Spearman korelasyon değerleri sırasıyla İçsel Geleneksellik 

Değeri boyutunda r= 0,178 (düşük dereceli pozitif yönlü korelasyon), Dışsal Geleneksellik 

Değeri boyutunda r= 0,282 (istatistiksel olarak anlamlı, düşük dereceli pozitif yönlü 

korelasyon) çıkmıştır. Yani H2 ve H5 hipotezlerimiz kabul edilmiştir. 

“Maddi Olmayan Hayat” ile ilgili Spearman korelasyon değerleri sırasıyla İçsel Geleneksellik 

Değeri boyutunda r= 0,258 (düşük dereceli pozitif yönlü korelasyon), Dışsal Geleneksellik 

Değeri boyutunda r= 0,142 (istatistiksel olarak anlamlı, düşük dereceli pozitif yönlü 

korelasyon) çıkmıştır. Yani H3 ve H6 hipotezlerimiz kabul edilmiştir. 

       Diğer bir ifadeyle, bireylerin şahsî hayatını ilgilendiren ve kendi iç dünyasını 

şekillendiren içsel geleneksellik değerleri ile gönüllü sade yaşamın yine tüketicilerin bireysel 

çabalarını ve kendi iç dünyasını kontrol edip, önceliklerini maneviyattan yana kullanmalarını 

gerektiren boyutu olan Maddi Olmayan Hayat arasında, dışsal geleneksellik boyutuna kıyasla 

daha yüksek bir ilişkinin var olduğu yorumunu yapabiliriz.  

       Bireylerin diğer bireylerle olan iletişimini gerektiren, içerisinde ılımlı ve alçak gönüllü 

olmak gibi birey-birey ilişkisini doğuran dışsal geleneksellik değeri ile GSYT’nin yine 

bireylerin kendilerinden fedakârlık gösterip, kaynakların tüketiminde ve çevrenin 

korunmasında duyarlı hareket etmesini gerektiren boyutu olan Kendine Yeterlilik arasında 

içsel geleneksellik değerine kıyasla daha yüksek bir ilişkinin var olduğu yorumunu 

yapabiliriz. Kısaca bencil olmayan, diğergâm bireylerin, gönüllü sade yaşam tarzına adapte 

olmalarında, GSYT’nın bir parçası olan Kedine Yeterlilik boyutunun katkısı ve etkisi yüksek 

olacaktır diyebiliriz.  

Günümüzde tüketicilerin gönüllü sadeliğe giderek daha fazla önem verdiği düşünüldüğünde, 

işletmelerin gelecekteki faaliyetlerinde bu akımı takip etmeleri ve programlarını bu 

doğrultuda revize etmelerinde yararlı olacaktır. Örneğin gönüllü sade yaşam tarzına eğilimli, 

geleneksellik değerlerine sahip tüketiciler için daha uzun vadeli kullanabilecekleri, sade ve 

yeşil(çevreci) ürünleri dini hassasiyetleri göz önünde bulundurarak geliştirebilirler.  
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ABSTRACT: Albania is a "new" tourist destination, until recently it almost did not exist on 

the agendas of international tourists. There is always more talk of the beauty and the value 

that this destination offers for this segment of tourists. But although Albania has a wonderful 

range of natural, cultural and hereditary resources, the challenge is the lack of differentiation 

of the tourist offer and the lack of infrastructure needed to accommodate the demands. One of 

the main challenges to gaining a competitive advantage is the differentiation of the tourism 

product the purpose of this paper is to analyze the strategies of tourism industries in Albania. 

This analysis will start with a description of the progress of tourism in Albania and its 

importance in the country's economy. This approach illustrates the importance of tourism as 

an economic activity and analyzes the current situation and structural problems of Albania as 

a destination. The work is divided into two parts in the first part there is a description of the 

data of the tourism industries while in the second part SWOT analysis is included in which 

will be identified the strengths and weaknesses of this industry, as well as the challenges and 

problems that this industry has today. 

Key Words: strategic analysis, development strategy, tourism sector, SWOT analysis, 

Albania  

INTRODUCTION 

Albania is a small country located in western Balkans peninsula which is bordered by Greece, 

Kosovo, Montenegro and Macedonia. Before 1990s Albania was an isolated country under 

the communist regime, in which, getting out of Albanian citizens was strictly forbidden, as 

well as entering of foreigner citizens was in a very limited number. It gives you just told to 

assume that the number of international tourists visiting Albania was very small. In these 

years there has not been almost paid attention to tourism field.  

 After the collapse of communist system, since 91, Albania was an opened country to be 

visited by people from around the world. The first decade from 1990 to 2000 country has 

gone in a transition development regarding to tourism, construction, structures management 

field was left entirely in the hands of its tourist operator. 

After 90s governments realized that tourism was one of the most important sectors in the 

country to generate income. Albanian government, through the development of partnerships 

of public and private sector and in cooperation with other organizations has work to build and 

formulate appropriate strategies.The application of which has created new opportunities for 

the country, minimizing the weaknesses and can realize and reduce threats. 

Governments have the opportunity to strengthen tourism by providing infrastructure, services 

and financial resources, but also have the ability to control production resort, in order to 

ensure the product quality and the services required by tourist development and set different 
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criterions to the establishment and operation of business tourist common interest with the aim 

of tourists and the local community. The importance of tourism is recognized by national 

governments. They  are fully aware that tourism can bring many social and economic benefits 

to a country. 

Last decade of tourism management structures is not been left in the hands of tour operators 

but are drawn as to the strategy of tourism development. 

Further to that, this strategy reflects the demand from of all stakeholders in terms of their high 

expectations regarding the contributions of the tourism and the necessity for the leading role 

of the Ministry responsible for tourism in this strategic process. 

However, the benefits are otherwise referred to as the positive effect  those who make 

governments give special attention to the development of the tourism industry (Hussain.K., 

2014) 

The contribution of tourism in the domestic economy   

According to the United Nations World Tourism Organization(UNWTO), tourisms a social, 

cultural and economic phenomenon, which entails the movement of people to countries or 

places outside their usual environment for personal or business/professional purposes. These 

people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or non--

‐-residents) and tourism has to do with their activities, some of which imply tourism 

expenditure. Tourism in Albania is seen as a sector that will guarantee sustainable economic 

development by providing employment, incentives for small and large enterprises, more 

income and more security for Albanian citizens. Albania is a country that has all the potential 

to become an attractive tourism destination for tourists, there are plenty of natural beauties 

(including seaside and mountain climate and nature) cultural-historical heritage and 

hospitality. Its potential is considered as an attractiveness for the country for both domestic 

and foreign investors toward the tourism sector.. 

The tourism and the economy- the key indicators 

According to Stynes (Stynes.D.J., 1997)the travel and tourism sector has the ability to provide 

a variety of positive economic impacts and the most important of these are: 

Increased domestic revenues and foreign currency entering in the country 

Increasing employment 

Improvement of the infrastructure 

Increased domestic revenues and foreign currency entering in the country 

The incomes from tourists will be allocated to various sectors of the community, such as the 

local tourism sector, restaurants, retail commerce sectors, etc.About30% of this revenue will 

flow out of the community to cover the costs of goods purchased by tourists, which are 

imported goods. (Stynes) 

A good part of the remaining revenue, most probably 50% of it, or more, will be allocated for 

the payment of the direct Tourism Workers (staff who works in various tourist structure 

which have direct links with tourists. (Stynes Daniel) 
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Table 1 GDP- Direct contribution 2011-2016, Source WWTC 

According to the World Council for Tourism and Travel - WTTC, the direct contribution of 

tourism to the GDP in Albania was 81.4 billion lek in 2011, which mines 6.2% of total GDP. 

In 2012 it would have been decreased in 5.6%.In 2013 (WTTC, 2013)its contribution to the 

GDP was 1 billion lek, or representing 4.8% of it. 

 During 2014, the direct contribution of tourism constituted 5.9% of the GDP, while during 

2015 would have been decrease by 2.1% going back again into 3.8%. (Stynes.D.J., 1997) 

Increasing employment 

The industry of tourism constitutes one of the most prominent industries that generate the 

largest numbers of jobs, generating much more job opportunities than the manufacturing 

industries. As such it is a valuable resource for the employment. According to WTTC, one out 

of eleven jobs is made available from the Industry of tourism. Some of the businesses that 

operates in the field of tourism are hotels, motels, restaurants, transport agencies, travel 

agencies, tour operators, gift shops, taxi services, guides, etc. (Zaei, 2013)This Industry hires 

a significant large number of people and offers a large variety of job skills starting from non-

qualified staff up to very specialized employees. 

Besides the above mentioned businesses that directly generate the largest number of jobs 

within this industry, there are others also, small or big ones, that takes care of the fulfillment 

of the tourists ‘needs, procurement and provision on their demands.  
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Thus, this is about those businesses that do not directly operate in the tourism field but they 

do offer product and services that are consumed by tourists. (Zaei, 2013)

 

Table 2 Employment contribution 2011-2016, Source WWTC 

According to WTTC, the tourism is an important contributor of global GDP growth to 9.8% 

during 2015. As well as the sector that now counts until that date 2,840million employed 

individuals thus one in a 11th works in the planet. (Stynes.D.J., 1997)  

During 2011, the direct contribution to the jobs was 51,000 employed, 5.5% of total 

employment; the overall contribution was 19.8% or 183,500 jobs. 

In 2012, the direct and indirect contribution were respectively 70,000 and 190,500 jobs, which 

mine the highest number of jobs over the last few years. 

The level of employment during 2013 was 41,000 direct jobs in the tourism sector or 4.3% of 

the total employment, while indirectly it has opened 146,500 jobs or 15.2% of the total 

employment. (Butler, 2001)  

During 2014 the direct contribution was 55,500 jobs which make up 5.3% of the total number, 

and 182,000 of indirect jobs (19.2% of the total number).With regards to 2015 the direct 

contribution has not changed and the number of indirect jobs that went to the 180,500 has 

decreased to 0.8% of the total. (Stynes.D.J., 1997) 

Improvement of the infrastructure 

One of the benefits of the tourism is improvement of the infrastructure or investments which 

are inflow by the private sector and the public one. These investments might be a direct 

investment in the tourism, such as the accommodation structures, restaurants, leisure, etc. 

which are undertaken by the private owners themselves. Yet, they can be general or indirect 

investments that affect and be affected by the tourism. Such as investments from other 

industries impacting the tourism, like airports, road infrastructure,  etc.  

In 2011, the investment in the tourism was about 21 million lek or 4.8% of the total of the 

investment, whereas for 2012 this would remain the same. The situation wouldn’t change 

even for the coming years 2013 and 2014, where the weight of the investment in the tourism 

industry would be 4.3% of the total of investment. (WTTC, 2013) A significant increase 
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would only occur in 2015 and 2016 respectively with 5.7% and 7.1% of the total of 

investment for each respective year.  

 

Table 3 Investment in million per year, 2011-2016, Source WWTC 

Demand definition  

Cooper defines demand as “a schedule of the amount of any product or service that people are 

willing and able to buy at each specific price in a set of possible prices during some specified 

period of time”. Individuals called “tourists” generate tourism demands.  

The demand for tourism can be defined in various ways, depending on the economic, 

psychological, geographic and political point of view of the author. The geographic 

perspective defines tourism demand as the total number of persons who travel or wish to 

travel, and use tourist facilities and services at places away from their places of work or 

residence (Cooper, 1993) 

The number of tourists over the years 

The number of tourists traveling to Albania is doubled these last 6 years. If in 2010 2.3 

million people were driven Albania borders in 2015 were 4.1 million. The largest number of 

tourists constitute from neighboring countries, Kosovo, Macedonia, Montenegro but also from 

Italy and Greece, who choose to spend their summer holidays in Albania. While the number 

of  foreign visitors to the territory of Albania is on the rise every year, except 2013 where this 

figure has declined from 3,513,666 to 3,460,103 visitors. (INSTAT, 2015)Although the 

number of tourists has again been on the rise during the next few years although as we will 

see in this ongoing increase in the number of tourists will not necessarily bring an increase in 

revenues. 

Period 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 2302899 2733650 3513666 3460103 3672591 4131242 4735511 

Table 4 Number of tourists, 2011-2016, Source INSTAT 
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During the years 2010-2015, about 80% of visitors came in Albania from neighboring 

countries and Southern Europe. More distant markets, beyond neighbors and beyond 

"Albanian visitors" represent a minority percentage of the total number of visitors. It is 

significant to noteworthy that the growth came from all regions 

Arrivals of foreign citizens according to  regions 2010-2015 

 

Table 5, Arrival of foreign citizens according to regions,2010-2015, Source INSTAT 

An assessment of selected generating markets representing 40% of the total number of 

visitors, indicating the purpose of travel to the following Albanian citizens residing abroad 

and other arrivals for tourism purposes. Although valuations remain approximate, they show 

clearly that the wealthy Western Europe visitor had the holiday of entertainment is a minority. 

This evidence is especially important when it comes to the marketing of Albania abroad for 

holiday motive 

Supply definition 

Tourism supply has to do with the provision of the key elements of the tourism industry by 

the host governments or destinations. Such provision should extend to maintenance, 

promotion and management of the tourism facilities and resources. Tourism resources that are 

necessary for tourism supply range from natural to man-made. Infrastructure required would 

include telecommunication, accommodation and transportation. 

After the 1990s, an industry has emerged to respond to the ever-growing tourist demand. 

Albanian tourism offers a host of attractions, natural, historical and cultural heritage spread 

across the country, as well as a variety of services provided mainly by small family 

businesses. With a coastline of 316 km, an average of 300 sunny days a year, a unique fauna 

and flora, as well as mild winter climatic warmth and warm summer are some of its natural 

attractions. The country offers a rich cultural heritage nationwide. Historical monuments and 

archaeological sites, many museums and traditional settlements offer a unique mix of tourist 

attractions. The capacity of hotels is dominated by small hotels(more than 80 percent of 

registered hotels have less than 20 rooms and only 7 percent have more than 40 rooms). Only 
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30 hotels are officially classified (star rating) and from these only 3 hotels are classified with 

5 stars. Referring to the tire location, 80% of the hotels are located in the coastal and lake 

areas (Velipoje, Shengjin, Durrës, Kavajë, Vlore, Sarandë, Pogradec), 10% of hotels are 

located in Tirana and 10% are located in other areas. Many accommodation facilities, 

especially in coastal areas, are managed as a family business, where the rooms are offered to 

the local and independent tourists market. These features are not conducive to the pleasure of 

the foreign tourist market. 

Period  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bed places in 

hotels  

11,793 18,905 15,901 10,620 13,351 15,323 

Table 6 Bed places in hotels, 2010-2015, Source INSTAT 

In the above paragraph is given the number of beds in hotels that serve to accommodate the 

tourist demand, a number which is expected to be raised if adding beds provided by the so 

called holiday home (inn) for which there is no official number. 

Types of tourism in Albania 

Coastal tourism 

Coastal tourism is the main product in Albania. is bordered by sea and sun tourism, which is 

also the main goal of visitors to the coastal destinations  

Tourism seaside in Albania appears with the following characteristics: 

Coastal tourism in Albania is generally limited only to "sand, sea and sun" holidays. Beach 

tourism in Albania has a pronounced seasonal character, starting in June- July, with the 

maximum number in August and with immediate reduction on 1 September. Being dependent 

on beach tourism, most of the hotels in the coastal area face seasonal operating difficulties 

Cultural tourism Although the main reasons of visiting Albania, are still vacational, the 

archeology / heritage / culture are identified as the main strengths of Albania in various 

studies conducted with visitors and travel industry from the foreign markets. Cultural tourism 

in Albania is characterized by the following condition: World Heritage Sites such as Butrint, 

Berat and Gjirokastra are symbol attractions, followed by a series of historical and cultural 

attractions as well as monuments. The main destinations visited by organized cultural 

activities and touristic visits are Shkodra, Lezha, Kruja, Durrës, Tirana, Fier, Berat, Elbasan, 

Korça, Përmet, Gjirokastra, Saranda and Vlora. 
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Table 7 Visitors to museums and monuments,Financial rapport 2016, source Minister of 

Culture 

Natural Tourism / Ecotourism / Rural Tourism  

So far Albania has been appreciated by many operators and internationals for its beautiful 

landscape / beauty, which are also considered as strong points of Albania. As estimated in a 

study by the German speaking tour operator, the virgin nature and landscape of Albania are 

considered as its greatest asset after its unfamiliar character mystical. Nature Tourism and 

Rural Tourism in Albania presents the following situation: • The climatic, geographical and 

physical diversity of its territory, represented by a range mountains, lakes, rivers and lagoons, 

accompanied by a rich biodiversity of flora and fauna, ie in many natural parks and natural 

reserves within the country, is an immense potential for the development of nature tourism 

and rural tourism in Albania. Local communities residing near most of the natural resources 

that still maintain a traditional lifestyle and have a rich cultural heritage are an added value for 

these natural resources for the development of nature tourism and rural tourism in Albania. 

Nature and rural areas in Albania offer opportunities for the development of rural tourism, 

ecotourism and outdoor activities (rafting, parachuting, mountain cycling, fishing, trekking, 

climbing, outdoor walking, , etc.). Some of these activities are the main motive for visits from 

foreign visitors to the natural area. Albania's main (main) tourism product should be a generic 

product that encourages visitors to discover many aspects of Albania's culture and nature. 

Specialized tourist products can be created under the general umbrella, expanding the variety 

of products for the main tourism market and specialty markets. 

SWOT Analysis   

Strengths 

Natural and cultural attractions/resources 

Personalized relationships with suppliers, 

consumers and employees 

Entrepreneurial activity and family 

involvement 

Health and hygiene systems 

Weaknesses 

Management and Marketing 

Lack of economies of scale 

Financial constraints 

Seasonality 

Human resources management 

Policy rules and regulations 

Environmental sustainability 

Ground transport infrastructure 

Opportunities Threats: 

 

Information technology 

marketing 

Environmental degradation 

Concentration and globalization 
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A SWOT analysis is a structured planning method used to evaluate the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats involved in a project, organization, business venture, place or 

industry. It involves specifying the objective of the business venture or organization and 

identifying the internal and external factors that are favorable and unfavorable to achieve that 

objective. Thus, it aims to identify the key internal and external factors seen as important to 

achieving an objective. The results are often presented in the form of a matrix. It classifies 

key pieces of information into two main categories: (i) Internal factors – the strengths and 

weaknesses internal to the organization. Strengths: characteristics of the business or industry 

that give it an advantage over others. Weaknesses: characteristics that place the business or 

industry at a disadvantage relative to others. (ii) External factors – the opportunities and 

threats presented by the environment external to the organization; in other words, 

Opportunities: are elements that the organization could exploit to its advantage. Threats: are 

elements in the environment that could cause trouble for the business or industry (Okumus, 

2010)  

Problems and Challenges  

Seasonality is considered as one of the weaknesses which has become a challenge for 

Albania, the tourism season begins in May with small streams ending in late August. August 

is also a peak tourist month where there are difficulties to accommodate the increased 

demand. Although during the recent years there has been a significantly increased effort there 

is still much to be done 

It was not laid down practically how can cooperate all small enterprises operating in the 

tourism industry to develop sustainable tourism. Sustainable tourism development is 

mentioned in all three strategies but only in theory. No concrete steps are foreseen such as, 

meetings, conferences, studies that should enrich this field which at the same time is a sure 

economic development in long-term and a very important issue for the preservation of the 

identity of a country. (E.Vladi, 2014) 

Data on tourism are not structured properly. INSTAT provides data on tourism based on 

police database of arrival and departure of foreign and Albanian citizens but does not consider 

any other data such as where tourists stay, which is the purpose of  their travel, are they really 

tourists or visitors of this country.  

The lack of infrastructure is another problem in terms of sustainable tourism, thus when 

talking about infrastructure it can be mentioned by its basic elements such as lack of potable 

water and energy in several destinations, a road infrastructure not at appropriate levels, and 

the related links do not function harmoniously with the purpose of servicing products with 

proper quality. 

Training of human resources on the importance of a quality service is in the first steps 

Increase in tourism demand size 

New emerging markets, north  Europe  

Trends in tourism demand 

Infrastructure development 

Infrastructure 

Political crises/Wars/terrorism 

Political intervention 

Competition 
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Centralization of decision making in governmental power structures often creates a barrier for 

the cooperation with the private sector. Lack of appropriate training on a quality service 

cannot establish a relation marketing meaning a tourist destination loyalty.  

The recent political change in Albania may subsequently lead to also a change of the 

strategies adopted. The threat is that again new strategies will be elaborated but without firstly 

achieving the objectives set out in the prior strategy.  

Conclusions  

Albania is a new tourist destination that pays attention to a considerable number of tourists 

from different countries of the world. Although recently unknown, it is currently a 

competitive product in the region. Albania offers a rich cultural heritage nationwide. 

Historical monuments and archaeological sites, numerous museums and traditional 

settlements offer a unique blend of tourist attractions The availability of these sources 

mentioned above is possible to develop some types of tourism, such as balneal tourism or 

otherwise the sea and sun tourism that fortunately has not yet returned to mass tourism. 

Numerous archaeological sites, historic cities and unique infrastructures make it possible to 

develop cultural tourism that is able to bring the demand throughout the year. Mountain 

tourism is another kind of tourism that takes place in the north of Albania. The Albanian state 

has realized that there is tourism for not only economic but also political and social 

development. He has drafted a number of tourism development strategies by doing so 

planning the number of tourists has risen year-on-year, causing it to reach 4.7 million in 2016, 

and the number of countries that consider Albania as a potential destination to be visited has 

increased. In response to the increase in demand, the number of accommodation structures has 

increased, whether in hotels, hostels, bars, restaurants or tourist agencies. According to 

INSTAT in 2015 the number of beds has increased to 15,323 from 13,351 which were in 

2014. This figure But even though tourism in Albania is growing there are many problems 

and challenges to be faced. The lack of a necessary infrastructure to accommodate and 

accommodate this growing demand and quality, the implementation of plans and strategies 

drafted by public authorities, the lack of experience, are faced with difficulties in managing 

the continuous growth of the tourist wheelchair. There is still a need for greater government 

attention to avoid returning tourism to Albania in mass tourism. The public sector should play 

its role as a regulator, coordinator, infrastructure provider and promoter destination. Through 

its institutions and agencies, it should provide a comprehensive strategic planning framework 

that will enable strengthening tourism competitiveness.. Therefore, the initial and decisive 

step is to design a clear competitive strategy that aims to create a profitable and sustainable 

position in the global market. 

Albania has a very good geographical position. Tourism sites are close to each other so both 

mountain area sand sea’s beaches can be seen in one day. 

Diversity of tourism product gives the opportunity to tour operators to create a diversified 

tourism package. Given that the image is still elusive, if all stakeholders cooperate, they can 

build a detailed country branding and image management strategy based on Albanian identity.  

There is not yet a mass tourism in Albania. The opportunity is to use this as a strength inviting 

in this territory the segment of tourist that want to discover new cultures, new sites and 

unspoiled coast seas.  
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New markets are being seen on the horizon as far as the countries of origin of tourist requests 

are concerned, an ever-growing interest is showed by Nordic countries such as sweaden, 

germany, poland, czechia etc. The Infrastructure development so far, although there is still 

infrastructure scarcity can be seen as a new chance for the future of tourism of Albania. There 

is serious sites, journalist, and prestigious televisions that are showing increased interest by 

offering their experiences providing tangible Marketing to the audience in terms of tourism in 

Albania( a new destination to discover) emphasizing Albania amongst the most interesting 

places to visit for the moment. 
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ÖZET: Dünya birincil enerji karmasında ilk üçte yer alan doğal gaza yönelik talebin 

fiyatların düşmesi, arz bolluğu ve karbon emisyonunu azaltmadaki rolü nedeniyle orta ve 

uzun vadede petrol ve kömürden daha hızlı artması beklenmektedir. Üstelik bu tahminlere 

göre; büyüme oranının geçtiğimiz 17 yılla aynı olması durumunda bile gelecek 25 yıl içinde 

doğal gaz talebinde % 50’lik artış olacaktır. Doğal gaz pazarında rekabeti derinleştiren bu 

durum yapısal dönüşüm sürecinin tetikleyicisi olmuştur. Yapısı itibari ile bölgesel bir 

görünüm arz eden ve devletlerin ana aktörler olduğu doğal gaz pazarı LNG talebinin 

önlenemez yükselişine bağlı olarak küreselleşme doğrultusunda evrilmektedir. Başlangıçta 

coğrafi imkânsızlıkları aşmak için geliştirilen LNG günümüzde boru gazının rakibi durumuna 

gelmiştir. LNG’nin payı yeni arz ve talep ülkelerinin ortaya çıkmasıyla hızlı bir şekilde 

artmaktadır. Boru gazı ve LNG arasındaki fiyat makasının LNG lehine bozulmasıyla birlikte 

kaynak çeşitlendirmesi arayışında olan ülkeler için LNG makul bir seçenek haline gelmiştir. 

Boru hatlarının yarattığı karşılıklı bağımlılık ilişkisinde “hassas” konumda olan ülkelerin 

LNG taleplerinin artışa geçmesi mevcut ve planlanan boru hatlarının akıbetlerini tartışmalı 

hale getirmiştir. Gelecek 25 yılda LNG talebinin iki katı artarak pazar payının %40- %45 

oranına yükseleceği öngörülmektedir. Bu nedenle çalışma LNG ve boru gazı arasındaki 

rekabeti tetikleyen jeopolitik ve jeoekonomik unsurlara odaklanacaktır. Çalışmada LNG-boru 

gazı rekabetinin yeni boru hattı yatırımlarına etkisi sorgulanacaktır. Bu amaçla, Rusya’nın 

yeni boru hattı projeleri Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı-2’nin geleceği sorgulanacaktır. İçerik 

analizi yönteminin kullanılacağı çalışmada doğal gaz piyasasının içinde bulunduğu evrim 

sürecine de yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: LNG, boru gazı, boru hatları, Kuzey Akım, Türk Akımı, enerji güvenliği 

 

THE GEOPOLITICAL AND GEOECONOMIC IMPACT OF LNG AND PIPELINE 

COMPETITION ON EUROPEAN ENERGY SECURITY 

 

ABSTRACT: The demand for natural gas demand is expected to increase more rapidly than 

coal and oil in the middle and long-term due to the decline of prices, the abundance of supply, 

and the initiatives for reducing the carbon emission: Moreover, predictions suggest a 50% 

increase in natural gas demand over the next 25 years even for the worst case scenario 

where the growth rate remains at the same level as it did for the last 17 year: This situation 

deepened the competition in the natural gas market to the point of triggering a structural 

transformation process in the market. The natural gas market that used to have a regional 

outlook by its structure, currently evolves in the direction of globalization due to the 

inevitable rise of the LNG demand. Originally developed to exceed geographical 

impossibilities, LNG has become a rival of the pipeline. The share of LNG is rapidly 
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increasing with the emergence of new supply and demand center: LNG has become a viable 

option for countries seeking to diversify resources with price distortions between pipe gas and 

LNG in favor of LNG. Countries that have a "sensitive" interdependence relation due to 

existing pipeline infrastructures, are undergoing a surge in LNG demand and the current and 

planned pipelines are becoming increasingly controversial. It is predicted that the market 

share will increase to 40% -45% by doubling the LNG demand in the next 25 year: For this 

reason, the proposed study will focus on geopolitical and geoeconomic factors that trigger 

competition between LNG and pipeline ga: In the study, the impact of LNG-pipe gas 

competition on new pipeline investments will be questioned. For this purpose, the future of 

Russia's new pipeline projects, North Stream-2 and Turkish Stream-2, will be questioned. The 

evolution process in the natural gas market will also be included in the content of analysis 

method. 

Key Words: LNG, pipeline gas, pipelines, North Stream, Turkish Stream, Energy Security 

GİRİŞ 

Doğal gaz 21. Yüzyıl’ın yakıtı olarak dünya birincil enerji karmasında payını artırmaya 

devam etmektedir. IEA’ya (2016) göre 2030 yılında doğal gaz talebi 1.6 oranında artış 

gösterirken çeşitli kurumların bu artışın 2.2’ye kadar çıkacağı yönünde projeksiyonları 

bulunmaktadır (SNAM, 2017, s. 18). Sınır aşan boru hatlarının kapasitesi 2010-2014 yılları 

arasında % 10 düzeyinde genişlerken sonrasında ciddi bir genişleme söz konusu olmamıştır 

(SNAM, 2017, s. 14). Bu dönemde LNG sıvılaştrma ve gazlaştırma yatırımları artarken LNG 

ticareti yıllık % 1’lik büyüme çizgisini korumuş, ancak 2016 yılında ciddi bir sıçrama ile % 

6’lık artış oranı yakalanmıştır (SNAM, 2017, s. 6). Doğal gaz pazarında LNG’nin % 30’luk 

payı ise 2010 yılından bu yana sabit durumdadır (SNAM, 2017, s. 27). Ancak, BP’nin 

tahminlerine göre LNG talebi boru gazından 7 kat hızla artacak olup doğal gaz ticaretindeki 

payı % 50’ye yaklaşacaktır (BP).  

Doğal gaz piyasalarında liberalizasyon sürecinin beraberinde getirdiği rekabetçi piyasa yapısı, 

bölgesel olarak parçalanmış gaz piyasalarının küresel bir niteliğe büründürmektedir. Ancak 

doğal gaz piyasalarında ağırlıklı olarak sınır aşan boru hatları ile yapılan gaz ticareti özellikle 

dışa bağımlı ülkelerde gaz piyasalarının bütünleşmesini zorlaştırmaktadır. Bir taraftan boru 

hattı yatırımlarının az sayıda ihracatçı ülkeye\kaynağa bağımlılık yaratması ithalatçı ülkeleri 

arz güvenliği sorunu ile karşı karşıya bırakırken; diğer taraftan da tek ya da az sayıda kaynağa 

bağımlılık piyasada rekabeti engellemektedir. Dolayısıyla günümüzde, boru hatlarına göre 

daha fazla esneklik ve arz çeşitliliği sağlayan LNG piyasaları, arz güvenliği açısından riskler 

doğuran ve rekabetçi gaz piyasaları için engel teşkil eden boru gazı ticaretine kıyasla gaz 

piyasalarındaki yerini hızla sağlamlaştırmaktadır.  

Doğal gaz pazarının daha esnek ve daha küresel bir piyasaya doğru evrilmekte olması 

dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı olan AB açısından tarihi bir fırsat olarak 

görülmektedir. Rus gazına bağımlılık düzeyini azaltmaya çalışan AB’nin orta ve uzun vadede 

boru gazını mı yoksa LNG’ye mi ağırlık vereceği son dönem sıklıkla tartışılan konular 

arasındadır. Rusya’nın en büyük pazarını kaybetmemek için Ukrayna krizinin gölgesinde 

geliştirdiği iki yeni boru hattı projesi ve LNG bolluğunun yarattığı cazip fırsatlar AB doğal 

gaz pazarı üzerinde rekabeti yoğunlaştırmıştır. Dünya genelinde daha esnek, kısa vadeli ve 

daha düşük hacimli teslimatların öne çıktığı LNG pazarının sunduğu fırsatlardan yararlanmak 

isteyen AB’nin benzeri bir eğilim izlemesi beklenmektedir. Nitekim artan gaz rekabetine 

yönelik Rusya’nın Avrupa ülkeleri ile yaptığı uzun vadeli gaz sözleşmelerini revize etmesi ve 

sözleşmelerde yer alan rekabeti engelleyici düzenlemeleri kaldırmasına ilişkin adımları, 
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Rusya’nın gaz rekabetinde hakim konumunu korumak istediğinin bir göstergesidir. Diğer 

taraftan Rusya’nın, daha esnek arz imkanları sunmak için LNG yatırımlarına da başlamış 

olması, bölgedeki rekabet konusunda Rusya’nın kaygılarını ortaya koymaktadır.  

Dolayısıyla, gaz piyasalarında rekabetin artması, yaşanan arz bolluğu ve LNG piyasasındaki 

gelişmeler, doğal gaz piyasasında var olan dengeleri talep cephesi lehine değiştirmektedir. Bu 

noktada arz ülkelerinin talep cephesinden gelen değişim beklentilerine uyum gösterme 

kapasiteleri talebin yönünü belirleyecektir.  

Arz cephesinde ise rekabetin artmaya devam edeceği yönünde güçlü eğilimler 

gözlenmektedir. LNG ihracat kapasitesinin ABD ve Avusturalya kaynaklı olarak artmış 

olması 2020’li yıllarda da arz bolluğunun devam edeceği beklentilerine neden olmaktadır. 

LNG pazarının bir numarası olan Katar’ın böyle bir ortamda üretimi artıracağını açıklaması 

LNG pazarında pay kapma rekabetinin 2020’lerden itibaren daha yoğun hissedilmesine neden 

olacaktır (Kinthaert, 2016). LNG ihracat kapasitesi başta ham petrol fiyatları olmak üzere 

boru gazı ticareti, büyüme oranları ve enerji karmasında doğal gazın payına bağlı olarak 

değişmektedir. LNG ithalat kapasitesinin benzeri unsurlardan etkilenmesi boru gazı ve LNG 

rekabetinin doğal gaz pazarında yapısal bir dönüşümü başlatmasına yol açmıştır. Doğal gaz 

pazarının “satıcı- arz ülkesi” kontrolündeki görünümünden “alıcı- talep ülkesi” kontrolüne 

doğru evrilmekte olması fiyat ve sözleşme mekanizmasında radikal değişimleri beraberinde 

getirmiştir. Ham petrol fiyatlarının son 20 yılın en düşük düzeylerini görmesi ve arz 

bolluğunun bir araya gelmesi ile gazın gazla rekabeti yaygınlaşırken spot (kısa vadeli) 

sözleşmelerin payı hızla artmaktadır.  

Ancak LNG arzının daha çok Asya’ya yönelmesi ve Çin’in LNG piyasasında ana büyüme 

kaynağı olmaya devam etmesi, AB gaz piyasasının halen arz cephesi kontrolünde olmasına 

neden olmakta ve arz çeşitlendirmesinde engel teşkil etmektedir. LNG projelerinin 

maliyetlerinin halen yüksek olması ve LNG’nin yüksek gaz fiyatlarının olduğu piyasalara 

yönelmesi, LNG piyasasının gelişmesini sınırlandırmakta ve AB’ye yönelik LNG arzının da 

sınırlı düzeyde kalmasında başlıca etken olmaktadır. Ancak, uzun vadede LNG piyasalarının 

gelişmeye devam etmesi, LNG yatırımlarının artması ve boru hattı ile LNG arasındaki 

fiyatların yakınsaması gibi etkenler, LNG’nin AB pazarında da daha fazla talep yaratmasının 

önünü açacaktır.  

Bu çalışmada, doğal gaz piyasasında değişen dengeler ile gelişen LNG piyasasının boru gazı 

karşısındaki rekabet gücü ele alınmaktadır. Çalışma, LNG piyasasındaki gelişmeleri AB doğal 

gaz piyasasına jeopolitik ve jeoekonomik etkileri bakımından açıklamaktadır. Çalışmada, 

AB’nin boru hatları ve LNG rekabetinde nasıl bir strateji izleyeceği arz ve talep boyutlarından 

analiz edilecektir.  

1. DOĞAL GAZ PİYASALARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ  

Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmı petrol, kömür ve doğal gaz olmak üzere üç temel 

kaynaktan karşılanmaktadır. Söz konusu enerji kaynakları son 40 yıl içerisinde birincil 

kaynaklar olmaya devam etmekle birlikte, bu kaynaklar arasında doğal gazın toplam 

içerisindeki payında önemli bir artış göze çarpmaktadır. IEA verilerine göre, doğal gazın 1973 

yılında toplam enerji kaynakları içerisindeki payı % 16 iken, 2015 yılında % 21.6’ya 

yükselmiştir (IEA, 2017a, s. 6). 

Enerji kaynakları tüketiminde ise toplam içerisindeki payını korumakla birlikte (1973 yılında 

% 14, 2015’te % 14.9), doğal gaz tüketimi son kırk yılda toplam enerji tüketimindeki artıştan 
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daha hızlı büyümüştür. 1973 yılında 4.661 milyon ton enerji (Mtoe) olan toplam nihai enerji 

tüketimi 2015 yılında % 101 oranında artarak, 9384 mtoe’ya ulaşırken, 1973 yılında 651,57 

Mtoe olan nihai doğal gaz tüketimi ise % 115 oranında artarak 1.401 Mtoe’ya ulaşmıştır 

(IEA, 2017a). Öte yandan, doğal gazın elektrik üretimindeki payında da ciddi bir artış göze 

çarpmaktadır. Doğal gazın 1973 yılında % 12.1 olan elektrik üretimindeki payı, 2015 yılında 

%22.9’a yükselmiştir.  

Doğal gaz talebindeki bu hızlı büyüme özellikle 2000 yılından bu yana yaşanan gelişmelerin 

bir sonucudur. 2000 yılında 3.629 milyar m3 (bcm) olan doğal gaz talebi 2016 yılında % 44,8 

oranında artarak 2.505 bcm’e ulaşmıştır (IEA, 2017b). Ancak doğal gaz talebindeki bu artışın 

% 90’ı OECD dışındaki gelişmekte olan ülkeler  – başta Çin olmak üzere (% 40 paya sahiptir) 

- kaynaklıdır (Grafik 2). OECD dışı ülkelerde talep artışının devam edeceği ve 2022 yılına 

kadar ortalama gaz talebinin yıllık ortalama % 1.6 oranında artacağı tahmin beklenmektedir. 

2016-2022 yılları arasında toplam gaz talep artışının ise %10’un üzerinde olması 

beklenmektedir (IEA, 2017b, s. 11).  

Grafik 1: Bölgelere Göre Doğal Gaz Talebi  (bcm) 

 

Kaynak: (IEA, 2017a) 

Son yıllarda doğal gaz talebindeki artışta LNG piyasasındaki gelişmelerin etkisi oldukça 

büyüktür. Amerika’da kaya gazı devrimi ile oluşan arz fazlası, Avrupa’da yaşanan ekonomik 

durgunluğun neden olduğu talep daralması ile düşen gaz fiyatlarının rekabetçi gaz piyasalarını 

geliştirmesi ve artan rekabetin daha esnek arz kaynaklarına ihtiyaç duymasıyla gelişen LNG 

piyasası, LNG ticaretinin küresel düzeyde payını arttırmıştır.  

2000 yılından bu yana uluslararası gaz ticareti % 70'ten fazla artmış olup, 2000 yılında 

yaklaşık 620 bcm'den 2016'da yaklaşık 1.060 bcm’e ulaşmıştır (IEA, 2017b, s. 98). 2010-

2015 yılları arasında doğal gaz ticaretindeki büyüme istikrarlı ancak düşük bir düzeyde (yıllık 

ortalama %1.1 artış) seyretmesine rağmen, 2016 yılında ise yılında doğal gaz ticaretin % 5.5 

oranında büyüdüğü (57 bcm) tahmin edilmektedir. 2016 yılındaki bu hızlı büyüme hem LNG 
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ve hem de boru hattı ticaretindeki artışlardan kaynaklanmıştır: Birincisi, LNG ticaretinde hem 

arz hem de talep yönlü değişimlerin gaz ticaretindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. 

Avustralya LNG ihracatındaki genişleme ve Amerika'da Sabine Pass 1 ve 2'nin açılması LNG 

arzını arttırmıştır. Bu arz artışları Asya'da özellikle Çin ve Hindistan’ın (% 7.2 veya 17 bcm) 

gaz talebini karşılamşıtır. Diğer bir LNG ithalat artışı ise Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün’ün (4 bcm veya% 44), doğal gaz arzlarını çeşitlendirmek 

amacıyla LNG ithalatlarını arttırmaları kaynaklı olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, 2016'da 

Mısır LNG'de ihracattan ithalata geçişini sürdürürerek, LNG ithalatını 3 bcm’den 9 bcm’e 

çıkarmıştır. İkincisi ise boru hattı ticaretindeki artışın etkisidir. Kuzey Amerika'da, ABD ve 

Kanada / Meksika arasındaki boru hatları bağlantıları, ticarette % 15'lik bir büyümeye neden 

olmuştur. Avrupa'daki belirgin tüketim artışı büyük oranda Rusya ve Cezayir'den boru hattı 

vasıtasıyla sağlanarak ticarette % 8'lik bir büyüme sağlamıştır. Bununla birlikte, Çin'de sınır 

ötesi boru hatlarının gelişimi, 2016 yılında boru hattı ithalatında % 13'lük bir büyümeyi 

desteklemiştir. Böylece her ne kadar LNG piyasasında gelişmeler yaşansa da LNG ile boru 

hattı global gaz ticareti arasındaki denge 2010 ylından bu yana durağan halini korumuştur.  

Bu nedenle, LNG ticaretindeki artış özellikle yeni arz yollarının bulunması ve bu yolların 

global gaz ticaretini çeşitlendirmesi ile gerçekleşmiştir. Bu durum özellikle Asya'da belirgin 

bir şekilde gözlenmiştir. Asya'ya 2010 yılından bu yana Orta Doğu ve Afrika'dan 40 bcm'in 

üzerinde gaz ihracatı gerçekleşmiştir (SNAM- BCG Center for Energy Impact, 2017, s. 12).  

Grafik - 2: Boru Gazı ve LNG Ticaret Akımları (bcm/ 2016) 

 

Kaynak: (BP, 2017, s. 35). 

2016 yılında LNG ticareti yaklaşık 25 bcm artış göstermiştir. Boru hattı ticaretine göre daha 

hızlı büyümesi beklenen LNG ticaretinin yıllık ortalama % 4.5 oranında büyüyerek 2016 

yılında 451.8 bcm’den 2022 yılında 460 bcm'ye ulaşması beklenmektedir. Yine LNG arz 

kapasitesinin LNG talebinden daha hızlı artacağı ve yeni arz kapasitesinin % 75'inin 

Avustralya ve ABD'den geleceği tahmin edilmektedir (IEA, 2017b, s. 102). LNG piyasasında 

Çin, ana büyüme kaynağı olmaya devam etse de, Mısır, Pakistan ve Polonya gibi yeni dahil 
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olan ülkelerin arzı genişletmesinin de LNG piyasasının gelişmesine son iki yıldır katkısı 

olmaktadır. Özellikle 2016 yılında Avustralya gaz üretimi, yeni LNG tesislerinin devreye 

girmesi ile 19 bcm  (% 25.2 oranında) artış göstermiştir (BP, 2017, s. 6).    

Grafik – 2’de 2016 yılında boru hatları ve LNG ticaret akımlarına yer almaktadır. Boru hattı 

gaz ticaretinin daha çok bölgesel düzeyde, LNG ticaretinin ise bölgelerarası akımlarla 

gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılında gerçekleşen gaz ticaretinin toplam dağılımına 

bakıldığında, % 68’inin (737.5 bcm) boru hatları ile %32’inin (346.6 bcm) ise LNG olarak 

yapıldığı görülmektedir. 2001 yılı LNG ticaretine (142.95 bcm) göre dünya üzerinde LNG 

ticareti % 142.95 artarken, Avrupa LNG ticareti ise 2001 yılı ile karşılaştırıldığında (33.53 

bcm) % 68.5 oranında artarak 56.5 bcm’e ulaşmıştır. Boru hattı ile gaz ticaretindeki artış ise 

yine aynı yıl ile karşılaştırıldığında % 79 oranında artış göstermiştir (BP , 2002, s. 28; BP, 

2017). Halen AB’nin LNG ticareti beklenilen düzeye ulaşmamış olup, dünya üzerinde LNG 

gaz ithalat talebinin yarıdan fazlası (% 69,7), Asya Pasifik ülkeleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerden özellikle Japonya LNG ithalatının en fazla olduğu 

ülkedir. 2016 yılında toplam LNG ithalatının % 31.3’ünü tek başına gerçekleştirmektedir (BP, 

2017, s. 35). Japonya’da, Fukuşima nükleer santrali kazasının ardından, elektrik arz 

kesintilerini gidermede LNG talebine yönelim ile arz güvenliği konusunda somut adımlar 

atıldı. 2011-2013 yılları arasında LNG gaz ithalatı % 85 oranında artarak Japonya'da nükleer 

santralle gerçekleşen enerji kaybının % 40'ını karşılamıştır (IEA, 2017c, s. 65).  

Birçok LNG ihracatçısı için merkezi konumda olan Avrupa'da ise LNG ile Rus gazı rekabeti 

arasında kıyasıya bir rekabet göze çarpmaktadır. Bu rekabette her ne kadar Cezayir ve 

Rusya'nın boru hattı ile gaz arzı önde olsa da, LNG ticaretinde az da olsa artış göze 

çarpmaktadır. Ancak Avrupa’nın Rusya’ya bağımlılığının endişe verici olması, Avrupa’nın 

enerji güvenliği nedeniyle gaz piyasasını çeşitlendirme eğiliminde olduğunun açık bir 

göstergesidir (BP, 2017, s. 6).  

IEA tahminlerine göre LNG'nin toplam gaz ticaretindeki payının, 2022'de % 38'ine 

yükseleceği tahmin edilmektedir (IEA, 2017b, s. 98). 2020'ye kadar Avrupa'nın da önemli bir 

LNG pazarı olması öngörülmektedir. Ancak bu durum iki önemli faktöre bağlı olarak 

değişecektir: Birincisi, LNG fiyatının hassas olması nedeniyle LNG’nin en çok satılabilecek 

pazarlara yönelmesidir. Avrupa'da 2016 yılının ikinci yarısında gaz talebinde artış olmasına 

rağmen, LNG'nin daha yüksek fiyatlı Asya pazarlarına yönelmesi, Avrupa'ya LNG arzının 

2016 yılında düşük düzeylerde akmasına neden oldu. Dolayısıyla, ABD LNG arzı, LNG 

fiyatına bağımlı olarak rotasını belirleyecektir. İkincisi ise Rusya boru gazının LNG ile 

rekabette fiyat avantajı sağlayıp sağlayamayacağı ile ilgilidir (Jordan, The European gas 

market and the outlook for LNG demand in Europe, 2017, s. 26). Dolayısıyla, Avrupa’da 

doğal gaz ticareti boru hattı ile LNG arasında, bir başka deyişle daha Rus boru hatları ve ABD 

LNG arzı rekabeti ekseninde şekillenecektir.  

2. LNG’NİN REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR 

LNG piyasaları, talebe uyum sağlama ve ani şokları tedarik etme yeteneğine sahip olması 

nedeniyle enerji arz güvenliği açısından oldukça önemlidir. Beklenmedik şekilde değişen 

piyasa koşullarına sağladığı esneklik ile piyasaların direncini güçlendiren LNG piyasası, 

küresel gaz piyasasında aynı zamanda bir nevi tampon görevi görmektedir (IEA, 2017c, s. 

13). Ancak LNG piyasası taşıma maliyetlerinin yüksek olması, yatırım projeleri arasındaki 

maliyet farklılıkları ve LNG fiyatlarının boru hattı ile taşınan doğal gazdan daha yüksek 

fiyatlı olması gibi yapısal ekonomik faktörlerden etkilenmektedir.  
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Doğal gazın sıvılaştırılarak taşınmasında, sıvılaştırma ile yeniden gazlaştırma tesisleri ile 

gazın sıvı halde taşınmasını sağlayacak özel tankerlere ihtiyaç olduğundan LNG olarak gazın 

taşınması yüksek yatırım maliyeti gerektirmektedir. Bu nedenle LNG günümüze dek, boru 

hatlarına kıyasla daha az tercih edilen bir taşıma yöntemi olmuştur. Ancak son yıllarda doğal 

gaz arzının artması ve ABD’deki arz fazlasının daha uzak bölgelere taşınma gereksinimi gibi 

etkenler ile boru hatlarına göre daha esnek bir arz kaynağı olan LNG’nin boru hatları gibi 

sabit ve arz güvenliğinin nispeten daha düşük olduğu taşıma yöntemine göre tercih edilmesini 

sağlamıştır.   

Grafik -3: Proje Cinsine Göre Ortalama Sıvılaştırma Birim Maliyetleri (2000-2022) 

 

Kaynak: (International Gas Union (IGU), 2017) 

LNG piyasasını etkileyen faktörlerin başında LNG proje maliyetleri gelmektedir. LNG tesis 

maliyetleri, kapasiteye, konuma, sıvılaştırma ekipmanlarına, depolama tanklarının sayısına ve 

vasıflı istihdam durumuna göre çeşitlilik göstermektedir. Projelerin çeşidine göre birim  

maliyetlerine bakıldığında yıllar itibariyle artış görülmektedir. Sıvılaştırma tesisleri için birim 

maliyetler 2000-2008 döneminde ortalama 413 $ / ton'dan 2009-2016'ya kadar 987 $ / ton'a 

yükselmiştir. Aynı dönemlerde, yeşil alan projeleri 507 $ / ton'dan 1.389 $ / ton'a yükselirken, 

kahverengi alan projelerinde ton başına 329 $ / ton'dan 532 $ / ton'a yükselmiştir. 2017'den 

başlayarak gerçekleştirilen ilk FLNG projelerinde ise maliyetlerin yüksek olacağı tahmin 

edilmektedir (International Gas Union (IGU), 2017, p. 25) . LNG proje maliyetlerinde yıllar 

itibariyle gerçekleşen artışın nedenlerinden birisi çelik fiyatlarındaki artıştır. LNG 

projelerinde yüksek miktarda kullanılan çeliğin fiyatındaki artış, maliyetlerin de yükselmesine 

neden olmuştur (Taner, t.y., s. 1).  Diğer taraftan Atlantik ve Pasifik havzasında maliyet 

artışlarının yaygınlaşması ve Avustralya'da döviz kuru dalgalanmaları ve nitelikli işgücünün 

yetersiz kalması gibi ana unsurlar, maliyet artışları üzerinde etkili olan diğer faktörlerdir. 

Bölgeye özgü faktörlerin de maliyet artışları üzerinde etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Aynı 

bölgede çok sayıda projenin aynı anda başlaması girdi fiyatlarını ve işçilik maliyetlerini 

yükseltmiştir (International Gas Union [IGU], 2015, s. 26). 
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LNG piyasasında bir diğer önemli faktör de piyasaya giriş engelleridir. Mevcut tesislerin 

genişleme maliyetleri (Brownfileds), piyasaya yeni girmek isteyen projelere göre 

(Greenfields) daha yüksek düzeydedir. Bu maliyet farklılığının gelecek yıllarda da oldukça 

fazla olacağı öngörülmektedir (Auyeung, Peterhans, & Ramon, 2004, s. 3). 

LNG projelerinin gelişmesini etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur (International Gas 

Union (IGU), 2017, s. 28):  

Yeterli getiri sağlayacak uzun vadeli gaz sözleşmeleri, LNG projelerinin finansmanını 

desteklemektedir. LNG projelerinde yatırım kararının verilmesinden sonra proje 

maliyetlerinde artış veya doğal gaz fiyatlarında değişmeler olabileceğinden, LNG projelerinde 

karşılaşılabilecek bu riskler, uzun vadeli gaz sözleşmeleri ile sağlanacak getiri riskleri ile 

bertaraf edilebilmektedir. 

Politik veya jeopolitik riskler de projelerin gelişmesini etkileyebilmektedir. Siyasi 

istikrarsızlık veya yaptırımlar, proje geliştirme üzerinde olumuz etkiler yaratabilir. Örneğin 

devletler ihracatı desteklemeyebilir ve LNG projeleri için ilave vergiler talep edebilir. 

Yerli grupların muhalefeti ile karşılaşılabilir ve düzenleyici makamların onayı maliyetli 

olabilir. 

Karmaşık projelerin yürütülmesinde teknik, operasyonel, mali ve lojistik ile ilgili teknik 

engeller ortaya çıkabilir. 

Düşen petrol fiyatları, finansal krizler veya ekonomik bunalımlar, projelerin tamamlanması 

konusunda yatırımcının şevkini ve yeteneğini azaltabilir. 

LNG projesinin hayata geçirilmesi için bazı teknik özellikler yada bir boru hattının inşası gibi 

yüksek maliyet getiren yatırımlar da gerekli olabilir.  

Proje geliştiricilerin yenilenebilir enerji gibi diğer enerji kaynaklarının yatırımlarına ya da 

LNG projeleri yerine boru hattı projelerine ilgi duymaları, LNG projelerine olan ilgiyi 

azaltabilir. 

İç piyasadaki gaz talebi de LNG projelerinin hayata geçirilmesini etkilemektedir.  

Proje geliştiricilerin, bir LNG projesini hayata geçirmeleri için öncelikle proje kapasitesine 

uygun uzun vadeli LNG alıcıları edinmeleri gerekmektedir. Gelişen veya değişen piyasa 

dinamiklerinin yarattığı belirsizlik, bu durumu zorlaştırmaktadır. 

Bir diğer faktör ise LNG ihraç kapasitelerinin eksik kapasite ile çalışmasıdır. 2016 Ekim sonu 

itibariyle 445 bcm olan dünya ihracat kapasitesinin 65 bcm’i devre dışıdır. Kullanılmayan 

LNG ihraç kapasitesi 2011-2016 yıllarında iki katına çıkmış ve toplam kurulu kapasiteye göre 

payı da artmıştır. Bu durum, brüt kapasite rakamlarının öngördüğünden çok daha az arz 

tedarik esnekliği anlamına gelmektedir (IEA, 2017c, s. 15). 

Uzun yıllar LNG’nin boru hattı rekabetinin gerisinde kalmasının en büyük nedeni LNG 

fiyatlarının boru hattı ile ticareti yapılan gaza göre daha yüksek düzeylerde olmasıydı. Ancak 

son yıllarda yaşanan gelişmeler LNG fiyatlarını boru hattı ile ithal edilen gaz fiyatları ile 

rekabet edebilecek düzeye getirdi. Asya'daki talep zayıflaması, düşen petrol fiyatları ve 

küresel gaz arzının artması, özellikle 2014 ve 2015 yıllarında Spot LNG gaz fiyatlarının 

düşmesine neden olmuştur. Asya'daki düşüşün daha keskin olması, Avrupa gaz fiyatları ile 

Asya gaz fiyatlarının yakınsamasını sağlamıştır (European Commission, 2017, s. 20) 
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Grafik- 4: Boru gazı ve LNG olarak ithal edilen doğal gaz fiyatları ($) 

 

 

 

Kaynak: (IEA, 2017a, s. xii) 

 

LNG sözleşmelerinde meydana gelen yapısal değişiklikler piyasasının daha esnek hale 

gelmesine neden olarak gaz piyasalarında rekabeti arttırmıştır. LNG kontratlarında 2010 ve 

öncesi dönemle kıyaslandığında üç önemli değişim göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi 

LNG sözleşme hacimlerindeki düşüştür. Spot LNG piyasalarının gelişmesinin uzun vadeli gaz 

sözleşmelerinin piyasa üzerindeki hakimiyetini azaltmakta olduğu görülmektedir. İkincisi, 

sözleşme vadelerinin süresinin kısalmasıdır. 2009’a kadar olan gaz sözleşmelerinin vadesi 

ortalama 18 yıl düzeyinde iken, vade süresinin 2010 yılından itibaren imzalanan LNG 

sözleşmelerinde 13 yıla düştüğü görülmektedir.  Diğer bir temel değişiklik ise petrole endeksli 

fiyatlamadan gazla ilişkili fiyat modellerine geçiştir. LNG kontratlarında 2010 yılından 

itibaren gaz fiyatlarına dayalı endekslemenin ağırlığının arttığı görülmektedir. 

Tablo – 1: LNG Sözleşmelerinin Yapısal Değişimi  

 Hacim(bcm/y) Ortalama Süre 

(yıl) 

Fiyat Endeskleme Teslimat 

Klozu 

2009’a kadar 

imzalanan gaz 

kontratları 

1.75 18 Petrol Endeskli % 76 

Gaz-Gaz Endeskli 

%24 

Sabit % 67 

Esnek % 33 

2010’dan beri 

imzalanan gaz 

kontratları 

1.55 13 Petrol Endeskli % 

49.5 

Gaz-Gaz Endeskli % 

50.5 

Sabit % 49 

Esnek % 51 

Kaynak: IEA (2016). Global Gas Security Review: How Flexible are LNG Markets in 

Practice?. France: OECD IEA, p.61.  
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Diğer taraftan tabloda teslimat klozlarında görülen değişim esnekliğe geçişin arttığını 

göstermektedir. LNG sözleşmelerinde gazın yeniden satışını önleyen yeniden nakil 

yasaklarının payı 2010 yılından sonra azalmaya başlamıştır. Gaz piyasalarında bölgesel fiyat 

farklılıklarının azaltılarak, küresel bir gaz piyasasının oluşturulmasında bu kısıtların 

kaldırılması önemli bir rol oynamaktadır. LNG piyasalarının, gaz piyasalarının bölgesellikten 

küresel piyasalara doğru evrilmesindeki katkısı düşünüldüğünde, sözleşmelerde sağlanan 

esneklik koşulları büyük önem taşımaktadır.  

Sınır aşan boru hattı projeleri, alıcı ve tedarikçiler arasındaki uzun vadeli sözleşmelere 

bağlıdır. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı kesimlerinde gazın gaz ile rekabetine dayanan 

hub fiyatlamanın ortaya çıkması ve arz kaynaklarının çeşitlenmesi ile kısa vadeli ve gaz-gaz 

rekabetine dayanan ithalat sözleşmelerinin ortaya çıkması yönünde güçlü bir eğilim ortaya 

çıkmıştır. Ancak, uzun vadeli gaz sözleşmelerine halen büyük boru hattı sözleşmelerinde 

ihtiyaç duyulmaktadır. Hem alıcı hem de tedarikçiler, yapılan büyük yatırımlara yönelik arz 

garantisi temin etme eğilimindedir. Dolayısıyla, Türkmenistan'dan Çin'e gaz taşıyacak olan 

Orta Asya-Çin boru hattı projesi, Azerbaycan'dan Avrupa'ya gaz taşıyacak olan Trans-

Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Amerika'dan Meksika'ya gaz taşıyacak olan büyük boru hatları 

gibi projelerde hala uzun vadeli anlaşmaların gerekli olduğu görülmektedir (IEA, 2017c, s. 

92). Ancak, LNG piyasalarında ise rekabetçi bir piyasaya evrilme eğilimleri daha güçlüdür. 

Dolayısıyla artan rekabet koşulları, LNG’nin boru gazına göre tercih edilme kapasitesini 

güçlendirmektedir.  

3. AB ENERJİ BİRLİĞİ HEDEFLERİNE ULAŞILMASINDA LNG’NİN ROLÜ 

AB enerji politikasının bel kemiklerinden biri sürdürülebilir enerji güvenliğinin 2015 Paris 

Şartı'nda belirlenen iklim politikasıyla uyumlu olarak garanti altına alınmasıdır. Ayrıca, 

“düşük karbon ekonomisi” olmayı seçmiş bulunan AB açısından doğal gaz güvenliği, 

yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinin artırılması stratejik önem taşımaktadır 

(Burignat, Miquel, Engoian, & Aubry, s. 1). Tükettiği enerjinin % 53’ünü ithal etmekte olan 

AB’nin petrolde dışa bağımlılık oranı % 90, doğal gazda ise % 66’dır (Avrupa Komisyonu, 

2014). Ancak yapısal olarak doğal gazda bağımlılık ilişkisinin daha kırılgan olması AB’nin 

enerji politikasının bu doğrultuda şekillenmesine neden olmaktadır. Doğal gaz talebinin 

1/3’ünün Rus gazından karşılanıyor olması taraflar arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi 

yaratmıştır (Telli, 2016, s. 161). Üstelik gelecekte Avrupa’nın doğal gaz talebinin sabit 

kalması durumunda bile dışa bağımlılık oranının artması söz konusudur. Avrupa 

Komisyonu’nun 2030 yılı hedefleri arasında birincil enerji tüketiminde % 16 olan 

yenilenebilir kaynakların payının % 27’e çıkması yer almakla birlikte doğal gazın yaklaşık 1 

puanlık bir artışla % 28’lik payını koruyacak olması nedeni ile arz güvenliği sorunsalı devam 

edecektir. (Capros, Mantzos, Tasios, De Vita, & Kouvaritakis, 2010, s. 15)  

Yerel kaynaklardan üretimin azalmasına bağlı olarak AB’nin, dışa bağımlılığı orta ve uzun 

vadede artacak olup çeşitlendirme ve esneklik arayışı daha önemli hale gelmiştir. EIA’ya 

(2017, s. 5) göre, OECD üyesi Avrupa ülkeleri ilk kez 2016 yılında talep ettikleri doğal gazın 

% 50’den fazlasını ithal etmişlerdir. Rus gazının alternatifini aramakta olan AB’nin 2020 

yılında doğal gaz karmasında değişiklikler olması beklenmektedir. Libya ve Rusya ile yapılan 

uzun vadeli sözleşmelerin sürelerinin dolacak olması AB’nin orta vadede arz kaynaklarında 

değişikliğe yol açacaktır. Avrupa pazarındaki aslan payını korumak isteyen Rusya, transfer 

ülkelerini aradan çıkartacak yeni projelere yönelmiş durumdadır. Kuzey Akım-2 ve Türk 

Akımı 1-2, temel olarak Rusya’nın mevcut pazarını korumaya yönelik girişimleridir. 

LNG’nin yükselişine karşı fiyat avantajını elinde bulunduran Rusya, Kuzey Akım-2 ve Türk 

Akımı-2 üzerinden AB ile enerji diplomasisini yürütmektedir.  
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Enerji güvenliğinin AB'nin ana gündem maddesi halini almasında etkili olan 2006 ve 2009 

krizleri sonrasında olası gaz krizlerine karşı çarpıcı önlemler alınmıştır. Bu kapsamda 2010 

yılında yapılan enerji güvenliği düzenlemeleri doğal gaz pazarında dikey tekelleşmenin önüne 

geçilmesi açısından son derece etkili olmuştur.* AB'nin 1995'te % 50 düzeyinde olan 

bağımlılık düzeyi aradan geçen 20 yılda yaklaşık % 65 düzeyine ulaşmıştır. Bu düzeyin 

gelecekte artacak olması alınan önlemlerin giderek kapsamının genişlemesine neden 

olmuştur. Yine bu doğrultuda AB, 2015 yılında 195 projeden oluşan "Öncelikli Projeler" 

listesini açıklamıştır. Söz konusu listede yer alan projelerden 108'i elektrik, 77'si gaz, 7'si 

petrol ve 3'ü akıllı teknolojiler hakkındadır (Avrupa Komisyonu, 2015, s. 4). Proje listesinde 

aslan payının elektrik ve gaza ait olması AB enerji güvenliğinin aşil topuğunun neresi 

olduğunu da açıkça gözler önüne sermektedir. Doğal gaz enerji güvenliğini destekleyecek 

olan 77 projenin ortak amacı Güney Gaz Koridoru'nun geliştirilmesi, Güneydoğu Avrupa'da 

(Akdeniz kıyıları) bir hub oluşturulması ve tüm üyelerin LNG'ye erişimlerinin sağlanmasıyla 

Avrupa pazarında kaynak çeşitlendirme yapılmasıdır (Avrupa Komisyonu, 2015). Bahsi 

geçen projelerin önceliği doğal gaz krizlerine karşı daha savunmasız durumda olan üye 

devletlerin enerji arz güvenliğinin sağlanması olup bunun için ulusal değil bölgesel 

politikaların izlenmesini desteklemektir. Avrupa doğal gaz pazarının daha akışkan bir 

görünüm kazanması açısından farklı kaynaklardan gelen gaza çok sayıda alıcı ve satıcının 

erişimin sağlandığı hub’lar önem taşımaktadır. Mevcut durumda Avrupa pazarının % 75’i 

gazın gazla rekabetine endeksli hub fiyatlarından gazdan istifade ederken Orta ve Güneydoğu 

Avrupa hub piyasasının avantajlarından faydalanamamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016c, s. 

8). 

Grafik - 5: AB Doğal Gaz Arz Kaynakları (2016) 

 

Kaynak: (Mazneva & Shiryaevskaya, 2017) 

 

 

3.1 Avrupa’nın doğal gaz talebi ve mevcut LNG alt yapısı 

                                                 

* Bakınız EU 994/2010, Erişim adresi: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:0022:EN:PDF  
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Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebi tahminlerin tersine bir seyir izlemiştir.  1990’lı yıllardan 

2000’li yılların başına kadar Avrupa doğal gaz talebinde elektrik sektörü kaynaklı hızlı bir 

talep artışı yaşanmıştır. Karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik bir yatırım seçeneği 

olan doğal gaz, elektrik santrallerinde kömürün yerini almaya başlamıştır. Söz konusu 

dönemde çevre politikaları ile iyimser bir gelişme modelinin öngörülmesi, gaz talebinin 

büyüyeceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirmekteydi. Ancak dünya ekonomisindeki 

ekonomik konjonktürdeki değişim, Avrupa gaz piyasasındaki dengelerin değiştirmesine neden 

olmuştur (Honore, The Outlook for Natural Gas Demand in Europe , 2014, s. 11). 

Grafik -6: AB-28 Gaz Tüketimi (Bin Terajoules) 

 

Kaynak: (European Commission, 2017) 

 

Avrupa doğal gaz talebindeki artış 2005 yılına kadar sürmüş ve 2008 yılına kadar ise 540 bcm 

ile 560 bcm arasında stabil hale gelmiştir (IEA, 2017a). Özellikle 2011-14 yılları arasında 

Avrupa’da doğal gaz talebi 100 bcm’lik keskin bir düşüş yaşamıştır. Bu düşüşte ekonomik 

durgunluk nedeniyle düşen elektrik talebi, artan yenilenebilir enerji talebinin ve düşük kömür 

fiyatlarının etkisi olmuştur. 2014 yılına kadar gerçekleşen düşüşün ardından, Avrupa doğal 

gaz talebinin 2015 ve 2016 yıllarında ise artış eğilimine girdiği görülmektedir (Oxford 

Institute for Energy Studies, 2017).  

Dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı olan AB’nin 2016 yılı doğal gaz talebi bir önceki yıla 

göre % 6 düzeyinde artarak 447 bcm olarak gerçekleşmiştir (Széles, 27 March, 2017). Söz 

konusu artışta mevsimsel koşulların etkisi büyük olmakla birlikte AB’nin 2010 yılında girdiği 

resesyondan aşamalı olarak çıkmaya başlaması doğal gaz talebinin yeniden pozitif bir 

görünüm almasına neden olmuştur. AB’nin kısa vadede gaz talebinin stabil bir görünüm 

sergilemesi beklenirken orta ve uzun vadede düşük düzeyde olsa bile artış beklenmektedir 

(Honoré, 2017, s. 8). AB’nin doğal gaz pazarında arz cephesinde ise orta ve uzun vadede 

değişim yaşanması ihtimali yüksektir. Uzun vadeli sözleşmelerin önemli kısmının 2020’li 
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yıllarda sona erecek olması pazar arayışında olan LNG arz ülkelerinin Avrupa’ya 

yönelmesine neden olmaktadır (Nguyen, 2017).  

Doğal gaz talebinin % 10’unu LNG ile karşılayan Avrupa’nın yeniden gazlaştırma kapasitesi 

2015 yılında 195 bcm olup bu kapasitenin tamamlanacak olan projelerle birlikte 2019’da 213 

bcm’e ulaşacaktır (Groenendij & Rottenberg, 2015). Planlanan projelerle birlikte toplam 

kapasiteye 146 bcm ilave olacak olup bu Türkiye’nin yıllık gaz talebinin yaklaşık 3 katıdır. 

AB’nin LNG talebinin mevcut kapasiteye göre düşük bir seyir izlemesinin dünya piyasasında 

yaşanan gelişmelerle ilgisi vardır. Coğrafi avantaj sayesinde daha ucuz olan boru gazına 

erişim imkânı olan AB üyeleri Asya pazarında LNG fiyatındaki artış karşısında mevcut 

kapasitelerini kullanmak yerine boru gazına yönelmişlerdir. Bu durum Avrupa’nın daha fazla 

LNG alt yapısına değil mevcut kapasitenin tüm üyelerin erişimine açılmasına ihtiyacı olduğu 

anlamına gelmektedir. LNG alt yapısı olmayan ya da LNG’ye erişimi bulunmayan üyelerin 

LNG sayesinde kaynak çeşitlendirmesi yapması hedefi AB’nin gelecek talebinin lokomotifi 

olacaktır. Ancak söz konusu ülkelerin doğal gaz taleplerinin düşük olması yeni dönem LNG 

yatırımların eskiye oranla daha düşük kapasiteli olmasına yol açmıştır. Ayrıca söz konusu 

üyelerin interkonnektör ya da ters akıntı ile LNG’ye erişimi de öncelikli projeler arasında yer 

almaktadır.  

Tablo - 2: Avrupa ülkelerinin doğal gaz bağımlılığı (1995-2015) 

 

Kaynak: (Avrupa Komisyonu, 2017, s. 72) 

Doğal gaz piyasasında dengeden sapmaya neden olabilecek Fukuşima felaketinin etkileri 

Avrupa pazarında yaşanan talep daralmasıyla oldukça sarsıntısız bir şekilde dengelenmiştir. 

Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve yenilebilir enerjiye öncelik verilmesinin 

tesiriyle AB'nin düşen LNG talebi karşısında Asya'da keskin bir şekilde artan LNG talebi 

olası bir enerji güvenliği krizinin önüne geçmiştir (International Energy Agency [IEA], 2016, 
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: 75). Ancak aradan geçen sürede Fukuşima felaketinin doğal gaz piyasası üzerindeki etkileri 

tersine dönmeye başlamıştır. Japonya'nın aşamalı olarak yeniden nükleer enerjiye 

yönelmesinin yanı sıra AB'nin doğal gaz talebinde daralmanın sona ermesi geleceğe yönelik 

beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. AB'nin düşen yerel doğal gaz 

üretimine karşılık 2020 sonrasında dışa bağımlılık düzeyi artacaktır. Söz konusu artış nedeni 

ile Rus gazının alternatifi olarak LNG daha da öne çıkacaktır. Avrupa'nın doğal gaz talebinde 

2016 yılında olduğu gibi görülen mevsimsel dalgalanmalar karşısında halen Hollanda'nın 

depolama ve üretim kapasitesi esneklik sağlamaktadır (International Energy Agency [IEA], 

2016, : 75). Ancak uzun vadede talep ve arzda yaşanabilecek mevsimsel dalgalanmaların 

karşılanmasında LNG öne çıkacaktır. 

Avrupa doğal gaz dengesini 2010 ve 2015 yılları arasında şekillendiren iki esaslı gelişme 

olmuştur. Bunlardan biri, Hollanda ve Birleşik Krallık'ın doğal gaz arzında yaşanan gerileme 

sonucu Rusya ve Norveç'in pazardaki payının artmasıdır. İkincisi ise doğal gazın elektrik 

üretiminde kullanım oranlarının azalmasının sonucu olarak talep azalmasıdır (IEA, 2016, : 

45). Bu durumda Hollanda ve Birleşik Krallık'ta üretimin gerilemesinin yanı sıra Asya LNG 

pazarında yaşanan talep artışına bağlı olarak fiyatları Asya pazarının gerisinde kalan 

Avrupa'nın LNG talebinin % 50 oranında gerilemesi ve Libya'dan boru gazı ihracatının siyasi 

ve teknik nedenlerle düşmesi etkili olmuştur (International Energy Agency [IEA], 2016, : 76). 

"Enerji Birliği" oluşturulmasına yönelik girişimlerine devam eden Avrupa Komisyonu bu 

amaçla Şubat 2016'da "Sürdürülebilir Enerji Güvenliği Paketi" kapsamında alınması gereken 

önlemleri açıklamıştır (Avrupa Komisyonu, 2016a). Söz konusu pakette LNG ve depolama 

konusunda özel bir bölüm yer almakta olması bu alana verilen önem açısından çarpıcıdır. 

İlgili bölümde bu başlıktaki ana stratejinin AB gaz sistemine uluslararası LNG pazarı ve 

depolarına erişim kapasitesinin geliştirilmesi sağlanarak esneklik ve çeşitlendirme gücü 

sağlanmasıdır (Avrupa Komisyonu, 2016b). Raporda, Enerji Birliği'nin ana hedefinin birliğin 

tüm üyelerinin LNG pazarına erişiminin sağlanması olduğunun altı çizilmiştir. Halihazırda 

AB'nin gaz gaz talebinin %18'i yerel üretimle karşılanırken geri kalanı sırasıyla Rusya ( %39), 

Norveç (30) ve Libya (% 13)'dan karşılanmaktadır. AB'nin gaz talebinin % 10'u LNG ile 

karşılanmakta olup büyük oranda Katar, Libya ve Nijerya'dan ithalat yapılmaktadır. 

Trans-Avrupa hedefinin enerji ayağındaki hedeflere ulaşılmasında kilit önem taşıyan 

hub’ların kıta geneline yaygınlaşması açısından LNG çeşitlendirme stratejisinin en önemli 

unsurudur. AB’nin LNG stratejisi ise sadece kapasite artırımını değil kapasitenin üye ülkeler 

arasında paylaşımını sağlayacak erişim ağlarının güçlendirilmesini de içermektedir. Avrupa 

Komisyonu tarafından yapılan çeşitli projeksiyonlarda birliğin mevcut LNG kapasitesinin 

2025 yılına kadar talep artışlarını karşılamaya yeterli olduğu görülmüştür (Avrupa 

Komisyonu, 2015, s. 8). LNG bolluğunun fiyatlar üzerinde yarattığı olumlu etkiye rağmen 

mevcut durumda AB’nin kısa vadede ilave LNG kapasitesine ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Ancak enerji güvenliği ve çeşitlendirmenin güvence altına alınabilmesi için bazı bölgelere 

yeni LNG ünitelerinin kurulması gerekmektedir. TEN-E ile başta elektrik sektörü olmak üzere 

üye ülkeler arasındaki enerji ağlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda doğal 

gazın yeni bölgelere ulaştırılması, izole durumdaki gaz ağlarının bağlantısının sağlanması, 

alım ve depolama kapasitesinin geliştirilmesi, gaz boru hatlarının arzının artırılarak ulaştırma 

kapasitesinin yükseltilmesi hedefleri belirlenmiş olup AB’nin LNG stratejisi bu doğrultuda 

şekillenmiştir (AB Bakanlığı, 2017). 

Enerji Birliği’nin sağlanmasında öncelikli kabul edilen bölgelerin başında Batı Avrupa 

gelmektedir. Batı Avrupa pazarı genel olarak birbirine entegre olmakla birlikte İberik 

Yarımadası’nın 2020’ye kadar yeni interkonnektör ile desteklenmesi planlanmaktadır. 
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Portekiz-İspanya arasında üçüncü interkonnektörün inşası ve Fransa-İspanya bağlantısının 

kurulması İberik Yarımadası’nın Batı Avrupa pazarına entegre olmasını sağlayacaktır. İberik 

Yarımadası ülkelerinin LNG ihracat kapasitelerinin taleplerinden fazla olması da esneklik ve 

çeşitlendirme arayışında olan AB açısından önemli bir potansiyeldir. Orta ve Güney Doğu 

Avrupa’nın çeşitlendirme açısından destekleyecek olan Hırvatisyan ve Yunanistan LNG 

yatırımlarıdır. Ayrıca, Polonya-Slovakya, Bulgaristan-Sırbistan ve Yunanistan-Bulgaristan 

interkonnektörleri mevcut ağların güçlendirilmesi sağlayarak çeşitlendirmeye katkı 

sunacaktır. Baltık Denizi’nde ise öncelikli hedef bölge devletleri ve Finlandiya’nın gaz 

izolasyonunu 2020 yılına kadar sona erdirmektedir. Bu hedefe, Finlandiya-Estonya ile 

Polonya-Litvanya arasında interkonnektör bağlantısı kurulmasıyla ulaşılacaktır. Orta vadede 

ise Polonya-Danimarka interkonnektör bağlantısının kurulması ile Norveç gazının Polonya’ya 

ulaşması hedeflenmektedir (Avrupa Komisyonu, 2015, s. 6-7). Güneydoğu Avrupa’da bir gaz 

hub kurulmasıyla çeşitlendirme politikasının sağlayacağı faydaları artırmak isteyen AB bu 

kapsamda Güney Gaz Koridoru ve Doğu Akdeniz rezervlerinin Avrupa’ya ulaşmasına önem 

vermektedir (Baconi, 2017, s. 2). Söz konusu gelişmeler sonucunda Kıbrıs’ın gaz izolasyonu 

da sona ermiş olacaktır.  

AB’nin mevcut yeniden gazlaştırma kapasitesinden % 19 düzeyinde yararlanıyor olmasına 

rağmen LNG tesislerinin sayısının artması yönünde girişimleri bulunmaktadır. Avrupa 

genelinde 2015 yılında 27 olan tesis sayısının inşası devam eden 8 tesisle birlikte kapasitenin 

23 bcm düzeyinde artması planlanmaktadır (Standaert, 2016). Ayrıca LNG tesislerinin depo 

olarak değerlendirilerek yeniden yükleme yapma trendi Avrupa genelinde yayılmakta olup 

artan kapasitenin etkin olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır.  

Grafik- 7: AB’nin gaz ithalat bağımlılığı (2013-2030) 

 

Kaynak: (Avrupa Komisyonu, 2016d) 

AB'nin LNG kapasitesi mevcut doğal gaz talebinin % 43'ünü karşılayacak düzeydedir. Ancak 

bu önemli kapasite ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerinde toplanmış durumda olup Orta ve 

Doğu Avrupa ülkelerinin tek bir kaynağa olan bağımlılıkları sürmektedir. Gelecekte ortak bir 

doğal gaz pazarına erişmek isteyen AB'nin üçüncü taraf sözleşmelerine ilişkin 

düzenlemelerinin yanı sıra üyelerinin tek bir kaynağa bağımlı olması durumuna son vermeye 
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yönelik çabaları açısından LNG stratejik önem taşımaktadır. Yeni LNG tesislerinin 

kurulmasının yanı sıra üye ülkeler arasında boru hatları ile LNG'nin taşınması bu stratejinin 

iki temel unsudur (Avrupa Komisyonu, 2016a). 2016 yılında Avrupa'nın LNG arzı ağırlıklı 

olarak Katar, Cezayir, Nijerya, Norveç ve Peru'dan gerçekleşmiştir. Gelecek yıllarda 

Avrupa'nın başlıca gaz tedarikçisi olan ülkelerin - özellikle Katar- ABD LNG arzı rekabetiyle 

karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir. Hatta yapılan tahminlere göre ABD LNG 

ihracatının yaklaşık yarısının Avrupa'ya yapılacağı öngörülmektedir (Jordan, The European 

gas market and the outlook for LNG demand in Europe, 2017, : 25). 

3.2. Avrupa Gaz Rekabetinde Rusya’nın Rekabet Gücü ve LNG Gaz Rekabetine Etkisi   

Rusya, Avrupa Birliği’nin en büyük gaz tedarikçisi konumundadır. AB, AB dışı ülkelerden 

tedarik ettiği gazın % 39.7’sini Rusya’dan tedarik etmektedir. Ancak AB’nin ithal gaz 

ticaretinde Rusya’ya olan bağımlılığı ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Bulgaristan, 

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Avusturya, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya ve 

Finlandiya olmak üzere 10 Avrupa ülkesinin Rusya’dan ithal ettiği doğal gaz toplam gaz 

ithalatının %75’inden fazladır (Tablo -2). Ancak bu ülkelerin Avrupa toplam gaz ithalatındaki 

payları %5’den küçüktür.  

AB doğal gaz ithalatında yüksek paya sahip olan ülkelerde ise Rusya’ya bağımlılık daha 

düşük düzeylerde seyretmektedir. AB doğal gaz ithalatının % 20’sinden fazlasını 

gerçekleştiren Almanya, AB ülkeleri arasında en büyük gaz ithalatçısıdır. Ülkenin Rusya’dan 

ithal ettiği gazın payı % 50-75 düzeyindedir. Doğal gaz ticaret hacmi diğer AB ülkelerine 

göre yine görece daha yüksek olan ülkelerde Rusya’ya olan bağımlılık daha düşük 

düzeylerdedir. Örneğin, AB toplam gaz ithalatındaki payı % 10-% 20 arasında olan İtalya, 

İspanya ve Birleşik Krallık’ta Rusya’nın toplam gaz ithalatındaki payı Birleşik Krallık ve 

İspanya’da % 25’ten az, İtalya ‘da % 25-%50 düzeyindedir (Eurostat, ec.europa.eu).  

Avrupa'da Almanya, doğal gazın en büyük tüketicisi konumunda olup, gaz tüketiminde 

neredeyse % 90 oranında dışa bağımlı durumdadır. Ülkenin gaz talebinin yaklaşık % 40-50'si 

Rus boru hattı gazıyla karşılanmaktadır. Rusya'ya yapılan Avrupa gaz ihracatının yaklaşık % 

30'u yılda yaklaşık 45 bcm olan Almanya'ya taşınmaktadır (IEA, 2017c, s. 94). 

Tablo – 3: EU-28’in dış ülkelerden yaptığı ithalatta Rusya’nın Payı (%) (2016) 

Ülke Petrol Ürünleri Doğal Gaz  

Belçika 25-50 0-25 

Bulgaristan 75-100 75-100 

Çek Cumhuriyeti  50-75 75-100 

Danimarka 0-25 0-25 

Almanya 25-50 50-75 

Estonya 75-100 75-100 

İrlanda 0-25 0-25 

Yunanistan 0-25 50-75 
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Kaynak: Eurostat Statistics Explained, ec.europa.eu. 

Rusya, Orta ve Doğu Avrupa gaz piyasalarında sahip olduğu pazar hakimiyeti ile ekonomik 

ve politik açıdan oldukça güçlü bir şirkettir. Gaz piyasasındaki ekonomik gücünü politik 

arenada da kullanmaktadır. Nitekim Rusya Ukrayna ile yaşadığı politik tartışmalara 2006 ve 

2009 yıllarında AB’ye gaz kesintileri ve gaz akışını azaltmakla karşılık vermiştir. Rusya’nın 

ekonomik ve politik gücünü dikey entegre ulusal gaz şirketleri ile yapılan uzun vadeli 

kontratlar ve yeniden satışı yasaklayan hükümler desteklemektedir. Aynı zamanda, Orta ve 

Doğu Avrupa, doğudan batıya uzanan gaz boru hatları ile ihtiyacı olan doğal gazın büyük bir 

kısmını Gazprom'dan tedarik ettiklerinden, gaz piyasaları Gazprom'a bağımlı bulunmaktadır 

(Riley, 2012, s. 3).    

Ancak, son yıllarda global gaz likiditesinin LNG, kaya gazı LNG ve Avrupa'da kaya gazı 

üretimi ile artması, Rusya’nın gaz rekabeti üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. LNG spot 

İspanya 0-25 0-25 

Fransa 0-25 0-25 

Hırvatistan 0-25 0-25 

İtalya 0-25 25-50 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 0-25 0-25 

Letonya 0-25 75-100 

Litvanya 75-100 25-50 

Lüksemburg 0-25 0-25 

Macaristan 75-100 50-75 

Malta 0-25 0-25 

Hollanda 25-50 25-50 

Avusturya 0-25 75-100 

Polonya 75-100 75-100 

Portekiz 0-25 0-25 

Romanya 25-50 75-100 

Slovenya 0-25 75-100 

Slovakya 75-100 75-100 

Finlandiya 75-100 75-100 

İsveç 25-50 0-25 

Birleşik Krallık 0-25 0-25 
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piyasası, Avrupa'da hem alternatif bir arz kaynağı hem de alternatif bir fiyatlama modeli 

sunmaktadır (Riley, 2012, s. 5).  LNG’nin doğal gaz boru hattına göre daha esnek bir arz 

kaynağı olması son yıllarda LNG ticaretinin gelişmesindeki etkenlerden biri olarak 

görülmektedir. 

Avrupa'nın önde gelen tedarikçilerinden Cezayir, uluslararası LNG ticaretinin esnekliğinden 

faydalanan büyük bir LNG ihracatçısı iken, Rusya’nın ise AB'ye boru hattı yoluyla gaz ihraç 

etmesi, Rus gazının esnekliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Rusya, her ne kadar Çin ve 

Japonya'ya doğal gazı pazarlama yönünde adımlar atsa da Rusya için AB oldukça önemli bir 

pazar konumundadır (Talus, 2011, s. 264). 

. 

Tablo – 4: Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Rus Gazının İhraç Fiyatları 2010 - 2014 

(US$\mcm) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Almanya 270 379 353 366 323 

İtalya 331 410 438 399 341 

Danimarka 0 480 394 382 341 

Avusturya 305 387 394 402 329 

Fransa 306 399 398 404 338 

Hollanda 308 366 346 400 362 

Finlandiya 273 358 373 367 354 

Polonya 331 420 433 429 379 

Romanya 325 390 424 387 394 

Bulgaristan 311 356 435 394 388 

Slovenya 312 377 400 396 395 

Macaristan 350 383 416 418 338 

Çek Cumhuriyeti 326 419 500 400 378 

Slovakya 371 333 428 438 308 

Sırbistan 341 432 405 386 382 

Bosna Hersek 339 429 500 421 375 

Türkiye 326 381 416 382 366 

Yunanistan 359 414 475 469 400 

Kaynak: (Stern & Yafimava, 2017, p. 25). 
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Avrupa'ya gaz ihracatının 2017 ve 2018 yıllarında, daha fazla ABD ve Avustralya'dan LNG 

gazının gelmesi ile zorlu geçeceği beklenmektedir. Hatta son gelişmeler ışığında Rus şirketi 

Gazprom, aynı zamanda LNG olarak Baltık denizinde gaz satışını geliştirme çabaları içerisine 

de girmekte ve taşımacılık sektöründe gaz kullanımı için baskı yapmaktadır (IEA, 2017c, s. 

94) 

Avrupa gaz ticaretini etkileyen bir diğer faktör de Orta ve Doğu Avrupa’nın Rusya’ya aşırı 

bağımlılığıdır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin, Batı Avrupa ülkelerine oranla daha yüksek 

fiyatlarla - yaklaşık % 10 düzeyinde bir farkla - gaz tedarik ettikleri görülmektedir. Bu durum 

25 yıllık bir dönemde yani Soğuk Savaş sonrası dönemden itibaren Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin gaz çeşitlendirmesine gitmemelerinden kaynaklanmaktadır. Aslında 1990'lardan 

çok önceleri bu ülkeler gaz çeşitlendirmesi yapma eğiliminde olsalar da ne kendilerinin ne de 

dış yatırımcıların bu bölgeye gaz alanında yatırım yapmayı karlı bulmamaları bu projelerin 

hayata geçirilmesini engellemiştir. Bir diğer neden ise, bu dönemde Rusya dışındaki boru 

hatları ve LNG tedarikçileri tarafından pazarlık edilen ve ücretlendirilen fiyatların, 

Gazprom'un teklif ettiği fiyatlardan daha düşük fiyatlarla gaz sunamamasıdır. Bu, 2013 

yılında Katar ile Polonya uzun vadeli LNG ithalat sözleşmesinde görüşülen fiyatla kısmen 

doğrulanmış ve 2013 yılında Rus fiyatından% 40-50 daha yüksek olarak tahmin edilmiştir. 

Diğer bir faktör ise 2008 yılından bu yana gaz piyasalarındaki liberalizasyon ve rekabet 

sürecindeki ilerlemeler olmuştur. Buna rağmen, Orta ve Doğu Avrupa'da ise gaz şebekelerine 

erişimin serbestleştirilmesi ve rekabet çok daha yavaş ilerlemiştir. Bu durum daha yüksek 

fiyatlarla ödeme yapmalarına yol açmıştır (Stern & Yafimava, 2017, pp. 25-26). 

4. AVRUPA DOĞAL GAZ PAZARINDA LNG VE BORU GAZI REKABETİ: 

KAZANAN KİM OLACAK? 

Dünya birincil enerji karmasında ilk üçte yer alan doğal gaza yönelik talebin petrol ve 

kömürden daha hızlı artacak olması doğal gaz pazarında rekabetin daha sertleşmesine neden 

olmaktadır. Yapısı itibari ile bölgesel bir görünüm arz eden ve devletlerin ana aktörler olduğu 

doğal gaz pazarının serbest piyasa koşullarında küresel bir görünüm almaya yönelik evrim 

sürecinin tetikleyicisi ve sürükleyicisi LNG olmuştur. Boru hatlarının bölgesel pazarlar 

açısından cazip olmasının yarattığı dezavantajın aşılmasında etkili olan LNG zamanla boru 

hatlarının rakibi durumuna gelmiştir. Boru gazı ve LNG arasındaki fiyat makasının LNG 

lehine bozulmasıyla birlikte LNG kaynak çeşitlendirmesi arayışındaki ülkeler için de giderek 

daha makul bir seçenek durumuna gelmiştir. Boru hatlarının yarattığı karşılıklı bağımlılık 

ilişkisinde “kırılgan” durumunda olan talep ülkelerinin de LNG’ye yönelmesi LNG’nin doğal 

gaz ticaretindeki payının istikrarlı olarak artmasında etkili olmuştur.  

Dünya Enerji Ajansı’nın (2017) tahminlerine göre birincil enerji tüketiminde doğal gazın payı 

% 24 olacaktır. Uluslararası Gaz Birliği’nin (2016), 2040 yılı tahminlerine göre LNG toplam 

gaz tüketimden % 53 pay alacaktır. Kuzey Amerika’da yaşanan kaya gazı devrimi, 

Avusturalya’nın LNG pazarına girmesi, talep yavaşlaması ve ham petrol fiyatının ciddi 

derecede düşmesine bağlı olarak LNG’nin ucuzlaması doğal gaz piyasasında yapısal 

dönüşümü kaçınılmaz hale getirmiştir. Uzun vadeli, “al ya da öde” klozlu, ham petrole 

endeksli doğal gaz anlaşmalar döneminin sonuna gelinmiştir. Gazın gazla rekabetine dayalı 

hub fiyatlarının yaygınlık kazanması, teslim yeri ve zamanı gibi klozların sözleşmelerden 

çıkarılması, “al ya da öde” klozunun gevşetilmesi LNG’yi yükselen değer haline getirmiştir. 

Boru gazı-LNG rekabetinin sadece ekonomik maliyetler üzerinden okunması elbette mümkün 

değildir. Fosil enerji kaynaklarının sınırlı ve dünya geneline simetrik olmayan dağılımı nedeni 

ile jeopolitik unsur geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkilidir. Dünya doğal gaz ticaretinde 
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ilk sırada yer alan Rusya sık sık doğal gazı siyasi manipülasyon aracı kullanmaktadır. Keza 

pek çok bölgesel istikrarsızlığın arkasında da enerji kaynaklarını ya da geçiş güzergahlarını 

kontrol etme mücadelesinin olduğu göz önüne alındığında LNG ve boru gazı rekabetine dair 

geleceğe yönelik tahminlerde bulunurken jeopolitik faktörü de unutulmamalıdır.  

AB açısından boru gazında Rusya’nın alternatifi olan kaynaklar konusunda istikrarsızlık ve 

belirsizlik en büyük problem olarak öne çıkmaktadır. AB, Rus gazına karşı diğer boru gazı 

kaynaklarına yönelmeyi seçse bile arz kaynaklarının durumu belirsizliğini korumaktadır. Bu 

kapsamda, Güney Gaz Koridoru’nun genişlemesi anlamına gelecek Türkmen, İran, Kuzey 

Irak ve Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya ne zaman ve nasıl ulaşacağı halen belirsizliğini 

korumaktadır (Jordan, The European gas market, 2017, s. 12). Doğu Akdeniz ve İran gazı için 

LNG seçeneği de masada yer almakta olup bu bölgelerden AB’ye gaz akışının önünde ciddi 

jeopolitik engeller bulunmaktadır. Doğu Akdeniz rezervlerinin tartışmalı durumu Mısır hariç 

diğer ülkelerin kısa ve orta vadede arz ülkesi haline gelmesini imkânsız hale getirmiş 

durumdadır. Bu da AB açısından Rus boru gazının ana arz kaynağı olma konumunu koruması 

anlamına gelmektedir. 

4.1. Rusya’nın boru hatları dansı: Kuzey Akım-2 ve Türk Akım-2 

AB’nin 2016 yılı doğal gaz talebi 447 bcm olup bunun 153 bcm’i Rusya tarafından 

karşılanmıştır (Széles, 27 March, 2017). AB’nin gaz talebinde 2016 yılında yaşanan dönemsel 

artış Rus gazı ithalatında rekor kırılmasına yol açmıştır. AB’nin 2016 yılında gaz ithalatında 

görülen 30 bcm’lik artışın 20 bcm’i Rusya’dan tedarik edilmiştir (Bockharev, 2017). AB’nin 

gelecek gaz tahminlerinde talebin çok düşük düzeyde artması sonucu istikrarlı bir seyir 

izleyeceği yönündedir. AB’nin doğal gaz talebinde önemli bir artış olmasa da arz 

kaynaklarında değişim yaşanacaktır. Yerli üretimin düşmesi karşısında Avrupa ülkelerinin 

önünde üç seçenek vardır: 1- Kaya gazı rezervlerini geliştirmek, 2- Doğal gaz tüketimini 

düşürmek, 3- İthalatı yükseltmek (Beckman, Who is afraid of Nord Strean-2?, 2016). Bu 

seçeneklerden kaya gazı rezervlerinin geliştirilmesinin önünde çevrenin korunmasına yönelik 

ciddi endişeler bulunurken gaz tüketiminin de alternatif olmadan hızla düşmesi mümkün 

değildir. Bu nedenle, yerli üretimin azalmakta olması sonucu oluşacak talep boşluğu ithalat 

yoluyla karşılanacaktır (Nord Stream-2). Söz konusu artışın karşılanması boru gazı ve LNG 

rekabetine yol açacak olup Avrupa’nın hem ithal boru gazı hem de LNG talebinde artış 

yaşanacaktır. Norveç ve Kuzey Afrika’nın boru gazında ana tedarikçi olan Rusya’nın yerini 

alması mümkün olmadığı için Rusya mevcut durumunu güçlendirme fırsatını en iyi şekilde 

değerlendirmek istemektedir. AB’nin gaz üretimi 2040 yılına kadar 200 bcm’in altına inecek 

olup ithalat bağımlılığı artacaktır.  

Rusya, tarihi rekorun kırıldığı 2016 yılında Türkiye ve AB’ye 179.3 bcm gaz ihraç etmiş olup 

Rusya’nın ihraç kapasitesi 240 bcm’dir (Handerson, 2016). Söz konusu kapasitenin 120 

bcm’lik kısmı Ukrayna’dan geçmekte olup 2016 yılında Avrupa’ya 80 bcm Rus gazı bu 

hattan iletilmiştir. Bu da AB’ye giden Rus gazının yaklaşık olarak % 46’sına karşılık 

gelmektedir (Rapoza, 2017). Ukrayna, Rusya’nın doğal gaza yaptığı zam sonrasında iç 

talebini Rus gazından karşılamayı bırakmış olmakla birlikte 2020 yılına kadar devam eden 

transfer anlaşması nedeni ile transfer ülkesi konumuna devam edecektir (Beckman, Victory: 

Ukraine doesn’t need Russian gas anymore – and puts transit at risk, 2016).  

Enerji süper gücü Rusya açısından Avrupa pazarı büyük önem taşımaktadır. Coğrafi 

yakınlığın sağladığı avantajla taraflar arasında enerjide oluşan karşılıklı bağımlılık ilişkisi 

jeopolitik krizler sonrasında “güvenilmez”  bir görünüm almıştır. “Yakın Çevre” politikası 

doğrultusunda Rusya, Ukrayna’nın Batı ile yakınlaşması karşısında ilk olarak enerji silahına 
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sarılmıştır. Rusya-Ukrayna krizlerinde zaman zaman doğal gaz akışının kesintiye uğraması 

(2006 ve 2009), Kırım’ın işgali ve Ukrayna içindeki ayrılıkçı bölgelerin Rusya tarafından 

desteklenmesi krizin daha derinleşmesine yol açmıştır. Rusya’nın “güvenilir arz ülkesi” 

imajının zedelenmesine yol açan krizler sonrasında AB, “çeşitlilik” arayışına girerken Rusya 

da transfer ülkelerini by-pass etmeye öncelik vermiştir. 

Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik krizin enerji transferine yansıması AB’nin halen 

LNG’ye göre daha ucuz olan boru gazı için alternatif güzergâhlar aramasına neden olmuştur. 

Bu durum da yeni hatların Rus gazı ithalatında ciddi bir artıştan önce gazın akış güzergâhının 

değişmesi anlamına gelmektedir. Kuzey Akım-2 ve Türk Akım-2’nin gerçekleşmesi 

durumunda ilave 70 bcm kapasite yaratılacak olup bu hatlarla Rus pazar payını güvence altına 

alacaktır. Ancak Avrupa pazarındaki payını korumak isteyen Rusya, Kuzey Akım-2 ve Türk 

Akım-2’nin siyasi ve ekonomik yaptırımlara rağmen devam etmektedir. ABD’nin Rus 

yatırımlarına yönelik yaptırımları sertleştirmesi sonrası Kuzey Akım-2’nin durumu kritik bir 

hal alırken Rusya, Türk Akımı-2’nin yaptırımlardan etkilenmemesi için projenin hayata 

geçirilmesine hız vermiştir (BBC, 2017).  

Avrupa pazarında kendine ciddi alternatif istemeyen Rusya, tekelleşme karşıtı AB 

düzenlemeleri nedeni ile Güney Akım Projesi’ni iptal ederek Türk Akımı’na yönelmiştir. 

Türk Akımı’nın kapasitesi sonrasında yarıya düşürülürken 15.75 bcm’lik ikinci hattın 

geleceği halen belirsiz durumdadır. Bir yandan güzergâh çeşitliliği arayışında olan AB, 

2020’den itibaren TAP ile Hazar’dan boru gazı alacaktır. AB’nin daha esnek bir gaz 

piyasasına ulaşma girişimlerine uyum sağlamak zorunda kalan Rusya, dikey entegrasyona 

geçit vermeyen AB mevzuatına uygun olarak yeni projelerinde sınır teslim sistemine 

geçmiştir. Enerji Birliği’ne giden yolda iç pazarı birbirine entegre haline getirmek isteyen 

Avrupa geri besleme kapasitesini artırmakta ve Batı Avrupa ile Doğu Avrupa arasında 

interkonnektör kapasitesini güçlendirmektedir. Avrupa doğal gaz piyasasının olgunlaşmasını 

destekleyen bu adımlar Rusya’nın stratejilerini gözden geçirmesine neden olmuştur 

(Bockharev, 2017).  

Boru gazının yanı sıra LNG yatırımlarına da yönelen Rusya, doğal gaz piyasasındaki 

dönüşüme uyum sağlamaktadır. Kaynak çeşitlendirmesi yaparak LNG’ye yönelişin 

avantajlarından yararlanmak isteyen Rusya’nın 2040 yılında 32 bcm LNG arz etmesi 

beklenmektedir (Mitrova, Boersma, & Galkina, 2016, s. 28). Boru hatlarının maliyet 

avantajını elinde bulunduran Rusya, hem Avrupa hem de Uzak Doğu pazarına LNG satmayı 

planlamaktadır. Rusya’nın, Avrupa pazarında yıllık yaklaşık 160 bcm olan boru gazı payı 

2030 yılına kadar mevcut sözleşmelerin devam etmesi nedeni ile sabit kalacaktır. Ancak, uzun 

vadeli sözleşmelerin sürelerinin sona ermesiyle bu payın 125 bcm’e kadar gerileyeceği 

öngörülmektedir. AB’nin 2030’lu yıllarda 240 bcm boru gazı ithal edeceği düşünülürse 

Rusya’nın % 50’den fazla paya sahip olması anlamına gelmektedir. Her ne kadar Rusya’nın 

boru gazı arzında pazar payında azalma söz konusu olmakla birlikte artan LNG ihracatı ile 

Rusya, AB’nin en büyük tedarikçisi konumunu koruyacaktır. Ancak karşılıklı bağımlılık 

ilişkisinin yapısı AB lehine değişecek olup doğal gaz piyasasının küreselleşmesi enerji arz 

güvenliğini olumlu yönde destekleyecektir. 
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SONUÇ 

Dünya birincil enerji karmasında fosil yakıtların ağırlıklı payını korurken doğal gaz talebinin 

diğer fosil yakıtlardan hızlı artması doğal gaz enerji arz güvenliğini daha hassas hale 

getirmiştir. Doğal gazın konvansiyel üretim yöntemi ve geleneksel taşıma yöntemi olan boru 

hatlarının yerini konvansiyonel olmayan üretim (kaya gazı) ve LNG’nin almasıyla birlikte 

doğal gaz piyasasında rekabet daha da sert bir görünüm almıştır. Doğal gaz piyasasının devlet 

kontrolündeki görünümünün daha liberal bir hal alması anlamına gelen bu gelişmeler küresel 

bir piyasa yapısına evrilmeyi de beraberinde getirmiştir. LNG bolluğu dönemine girilmesi ve 

2040 yılında LNG arzının doğal gaz ticaretinden % 40 pay alacak olması boru hatları ve LNG 

rekabetinin politik ve ekonomik etkilerini tartışmaya açmıştır. Bölgesel görünümlü doğal gaz 

pazarının yapısını değiştiren LNG ticareti ile mevcut ve planlanan boru hatlarının geleceği 

tartışmalı bir hal almıştır. Bu çalışmada LNG bolluğunun boru hatları üzerinde yıkıcı bir 

etkisi olup olmayacağı sorusuna AB üzerinden cevap aranmıştır. Her ne kadar LNG arz ve 

talebinin istikrarlı olarak artması öngörülse de politik ve ekonomik unsurların boru hatlarının 

cazibesini koruması üzerinde etkili olacağı görülmüştür. 

AB’nin doğal gaz talebinde gelecekte ciddi bir artış beklenmese de başta İngiltere ve 

Hollanda olmak üzere yerli üretimin giderek azalacak olması ithalat oranının giderek artması 

anlamına gelmektedir. AB kamuoyunun kaya gazı rezervlerinin geliştirilmesi konusunda 

tepkili yaklaşımı da bu eğilimin güçlenmesinde etkili olacaktır. Bu noktada artacak ithalat 

talebinin boru gazı mı yoksa LNG ile karşılanacağı önem taşımaktadır. Avrupa’nın kaynak 

çeşitlendirme arayışında LNG bolluğundan yararlanmak isteyeceği açık olmakla birlikte 

Rusya’nın ana tedarikçi olarak konumunu koruması beklenmektedir. Rusya’nın AB 

pazarındaki payının azalıp azalmayacağı ise LNG ile gireceği rekabetten etkilenecektir. Boru 

gazının fiyat ve alt yapı avantajı LNG karşısında en önemli üstünlüğü olurken LNG 

teknolojisinin ucuzlaması ve fiyatların düşmesi boru gazı-LNG fiyat makasının kapanmasa 

bile daralmasına neden olmuştur.  

AB’nin LNG yatırımlarına ilgisi “Enerji Birliği” olma vizyonuyla eşgüdümlü olarak 

ilerlemektedir. Avrupa enerji pazarını birbirine entegre hale getirmek isteyen AB, böylece 

LNG’yi bol olduğu ülkelerden ihtiyaç duyulan ülkelere transfer ederek gazın gazla rekabetini 

sağlamış olacaktır. Ancak LNG açılımı AB açısından kaynak çeşitlendirmenin ötesinde boru 

gazının yerini alabilecek bir seçenek değildir. Boru gazının sahip olduğu avantajlara ek olarak 

LNG pazarında Asya’nın hâkim konumu Rusya’nın Avrupa’nın ana tedarikçisi olmaya devam 

etmesi anlamına gelmektedir. Her ne kadar AB’nin LNG ihracatında artış söz konusu 

olacaksa bile düşen yerli üretim nedeni ile Rus gazı ihracatında da artış görülmesi 

beklenmektedir. Rusya açısından Kuzey Akım-2 ve Türk Akım-2 projeleri yeni pazar 

payından öte transfer maliyetlerinin azalması anlamına gelmektedir. Söz konusu projelerin 

gecikmesi ya da iptali durumunda Rusya, Ukrayna’nın mevcut alt yapısını kullanmaya devam 

etmek için uzlaşmanın yollarını arayacaktır. Bu durum uzun vadede Avrupa pazarının boru 

hatlarına bağımlı görünümü koruyacağı anlamına gelmekte olup boru hattı-LNG rekabetinin 

jeopolitik ve jeoekonomik unsurlar tarafından şekillendirilmesi nedeni ile doğal gaz 

piyasasında kısa vadede dramatik bir değişim beklenmemektedir. 

LNG piyasasının esnek yapıda olması bir taraftan gaz rekabeti üzerinde olumlu etki yaratırken 

diğer yandan da LNG’nin bu esneklik avantajının yüksek fiyatlı bölgelere gaz arzı ile 

değerlendirilmesi, Avrupa gibi pazarlarda LNG’nin boru hattı karşısındaki gücünü 

zayıflatmaktadır. Yeni projelerde de LNG’nin boru hattı ile rekabet edebileceği bölgeler 

yerine, yeni talep kaynaklarına doğru yöneldiği görülmektedir. Bu noktada, ABD LNG 

arzının da fiyata bağlı olarak yeni arz rotalarına doğru akacağı öngörülmektedir. Ancak uzun 
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vadede, doğal gaz piyasalarında küreselleşme eğilimlerinin güçlenmesi, LNG piyasalarının 

gelişmesinin de etkisi ile fiyat farkının ortadan kalkması beklenmektedir. Böylece, enerji 

güvenliği sorunlarını gaz arzını çeşitlendirerek aşmak isteyen Avrupa’da LNG piyasasının 

gelişmesi muhtemel bir sonuç gibi gözükmektedir. Dolayısıyla Avrupa’da Rus gazı ve LNG 

arasındaki rekabetin kısa vadede baskın olarak boru hattı lehine gerçekleşmesi söz konusu 

olsa bile uzun vadede bir alternatif kaynak olarak LNG’nin gelişmesi muhtemeldir. Ancak 

LNG’nin Avrupa doğal gaz piyasasında Rus gazının hakimiyetini kırması çok mümkün 

görünmemekle birlikte, gücünü zayıflatması söz konusu olabilecektir. Buna rağmen, 

Rusya’nın Türk Akımı -2 ve Kuzey Akım -2 projelerinin bölgedeki LNG-boru gazı 

rekabetinde kazanan tarafta olduğu söylenebilir. 

Bu noktada, LNG piyasasında belirleyici olan bir diğer unsur da Asya – Pasifik piyasalarıdır. 

LNG’nin başta Çin olmak üzere büyük bir kısmı bu bölgede talep edilmektedir. Bölgede gaz 

fiyatlarının yüksek oluşu, yapılan LNG yatırımlarının bu bölgeye gaz arz etmesine neden 

olmuştur. Ancak, bölgeler arasındaki gaz fiyat farklılıklarının ortadan kalkmaya başlayarak, 

gaz piyasasının küresel piyasalara doğru evrilmesi, arz esnekliğine sahip olan LNG’nin 

yönünü değiştirebilecektir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi, ekonomik konjonktür ve 

Asya’daki gaz arz-talep dengesindeki değişmelere bağlı olarak gerçekleşecektir.  

Diğer taraftan LNG piyasalarının gelişmesini etkileyen kısıtların da göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. LNG piyasasında halen yüksek maliyetler nedeniyle pazara 

giriş engelleri söz konusudur. Bu engeller, pazara yeni giren firmaların maliyetlerinin daha 

yüksek düzeyde seyretmesine neden olmaktadır. LNG projelerinin hayata geçirilmesi, uzun 

vadeli LNG alıcıları edinmelerine bağlıdır. LNG projelerinin bir yandan satıcı olan ülkede, 

diğer taraftan da yeniden gazlaştırma için alıcı ülkede yatırım gerektirmesi, yatırımları riskli 

duruma getirebilmektedir. Değişen piyasa dinamikleri her iki ülkede de yatırımcıların yatırım 

yapma kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, LNG yatırımlarının seyri 

ve bu seyri etkileyecek faktörler de LNG piyasasının gelecekteki gelişimi üzerinde rol 

oynayacaktır.   
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ÖZET: Teknoloji günümüzde artık gerek bireysel gerekse de kurumsal anlamda günlük 

yaşantının sürdürülebilmesi için gerekli en önemli unsurlardan biri konumuna gelmiştir. Öyle 

ki teknoloji olmaksızın bugün her alanda yararlandığımız birçok hizmetin sağlanabilmesi 

neredeyse imkânsızdır. Teknolojinin son yıllarda yoğun bir şekilde nüfuz ettiği alanlardan biri 

de bankacılıktır. Teknolojinin bankacılığa girişiyle birlikte elektronik bankacılık kavramı 

doğmuş ve bu sayede geleneksel bankacılık ürünlerinin ve hizmetlerinin arada şubeler 

olmaksızın doğrudan müşterilere otomatik olarak iletilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu durum 

da doğal olarak bankaları önemli teknolojik altyapı yatırımları yapmaya zorunlu hale 

getirmiştir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada bankalar tarafından sağlanan elektronik 

bankacılık hizmetlerinin banka performansı üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda toplam kart işlem hacmi, internet bankacılığı işlem hacmi ve POS terminali 

sayılarının banka performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Elektronik bankacılık, Banka Performansı 

Jel Kodu: N70, G21, L25 

 

THE EFFECT OF ELECTRONIC BANKING SERVICES ON BANK 

PERFORMANCE 

 

ABSTRACT: Today, technology has become one of the most important elements necessary 

for sustainable daily life in both individual and institutional sense. It is almost impossible to 

provide many services that we benefit from today without any technology. One of the areas 

where technology has intensively penetrated in recent years is banking. With the introduction 

of technology into banking, the concept of electronic banking has emerged and it has become 

possible for traditional banking products and services to be automatically transmitted directly 

to customers without branches. This situation naturally has made the banks to make 

mandatory substantial investments in technological infrastructure. From this point of view, the 

effect of electronic banking services provided by banks on bank performance was investigated 

in this study. As a result of the study, it was determined that total card transaction volume, 

internet banking transaction volume and POS terminal numbers had a statistically significant 

and positive effect on bank performance. 

Key Words: Technology, Electronic Banking, Bank Performance 

Jel Codes: N70, G21, L25 
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GİRİŞ 

Günümüzde teknoloji, gerek sosyokültürel, gerekse de ekonomik olsun birçok açıdan temel 

faaliyetlerin şekillenmesinde dikkate alınan en önemli faktörlerden biri olarak göze 

çarpmaktadır. Özellikle bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler iş dünyasının kendisini bu 

gelişmelere ayak uyduracak şekilde yeniden dizayn etmesini gerekli kılmaktadır. Sektör veya 

ölçek farkı gözetmeksizin her işletme bugün artık faaliyetlerinin planlamasını 

gerçekleştirirken az veya çok bilgi teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanmaktadır.Bilgi 

teknolojileri, artık birçokları tarafından internet çağı olarak anılan günümüzde işletmelere, 

maliyetlerin azaltılması, gelirlerin artırılması, zaman ve mekân tasarrufu sağlanması, 

performansın iyileştirilmesi gibi birçok konuda avantaj sağlamaktadır. Bilgi teknolojilerinin 

belki de en yoğun şekilde kullanılmasının gerekli olduğu sektörlerden biri de finans 

sektörüdür. Özellikle bankacılık alanında geliştirilen teknolojik ürünler bugünkü ticari 

sisteminin düzgün bir şekilde işleyebilmesi ve gelişebilmesi için kritik bir öneme sahiptir. 

Bilgi teknolojilerinin bankacılık endüstrisine girişiyle birlikte elektronik bankacılık kavramı 

ortaya çıkmıştır. Elektronik bankacılık, elektronik ve etkileşimli iletişim kanalları aracılığıyla 

yeni ve geleneksel bankacılık ürünlerinin ve hizmetlerinin doğrudan müşterilere otomatik 

olarak teslim edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Simpson, 2002: 316).  Elektronik 

bankacılığın devreye girmesi,  bankaların bilinen klasik çalışma biçimlerinin yeniden 

tanımlanmasını ve buna bağlı olarak yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmıştır. Böylece 

ister yerli isterse de yabancı olsun bankalar artık internet bankacılığı, mobil bankacılık, 

elektronik fon transferi (EFT), otomatik vezne makinesi (ATM), satış noktası terminalleri 

(POS), kredi kartları, banka kartları, çevrimiçi fatura ödeme gibi elektronik bankacılık 

hizmetleri yoluyla müşterilere ulaşma ve rekabette öne çıkabilmek adına önemli teknolojik 

yatırımlar yapmaya başlamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bankacılık 

endüstrisinde yer alan birçok banka müşterilerine elektronik bankacılık hizmetleri 

sağlayabilmek adına önemli teknolojik altyapı yatırımları gerçekleştirmişlerdir. Bu bağlamda 

kredi kartı ve banka kartı işlemlerinden internet bankacılığı ve mobil bankacılığa kadar birçok 

elektronik bankacılık hizmeti Türkiye ‘de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankalar 

tarafından müşterilere sunulabilmektedir. Söz konusu elektronik bankacılık hizmetlerinin 

çeşidi ve hacmi ise her geçen gün hızla artış göstermeye devam etmektedir. Örneğin 2016 

yılında Türkiye’de kredi kartları ile alışveriş bir önceki yıla göre %10, kredi kartından nakit 

çekim tutarı ise %19 artış göstermiştir. Banka kartı ile yapılan alışveriş tutarı ise yine bir 

önceki yıla göre %34 artış göstermiştir (BKM, 2016: 41). Bu durum aşağıda Tablo 1’de daha 

net bir şekilde görülmektedir. 

Tablo 1: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Kredi Kartı ve Banka Kartı Sayıları ve İşlem 

Hacimleri 

Yıllar Toplam Kredi 

Kartı Sayısı 

(Milyon Adet) 

Yerli ve Yabancı 

Kredi Kartlarının 

Yurtiçi İşlem 

Hacmi (Milyar TL) 

Toplam Banka 

Kartı Sayısı 

(Milyon Adet) 

Yerli ve Yabancı 

Banka 

Kartlarının 

Yurtiçi İşlem 

Hacmi (Milyar 

TL) 

2011 51 294 82 259 

2012 54 365 91 315 

2013 57 428 100 370 

2014 57 480 106 428 

2015 58 549 112 495 

2016 59 602 117 589 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

248 

 

Kaynak: BKM, 2016: 42-43. 

Tablo 1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de hem basılan kredi ve banka kartı 

sayısı hem de bu kartlarla gerçekleştirilen işlem hacimleri açısından istikrarlı bir büyüme 

olduğu net bir şekilde göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra banka kartları ve kredi kartları ile 

gerçekleştirilen söz konusu bu işlem hacimlerinin önemli bir kısmı da yine birer bilgi 

teknolojisi ürünü olan POS cihazları ve ATM’ler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu 

anlamda POS cihazları ve ATM’lere ilişkin veriler de yine elektronik bankacılık hizmetlerinin 

gelişiminin diğer bir önemli göstergesi olarak kabul edilebilir. Tablo 2’den de görülebileceği 

üzere son 5 yıl içerisinde Türkiye’de POS cihazı ve ATM sayılarında yaklaşık % 40-%50’ler 

civarında bir artış söz konusuyken, POS cihazları ile gerçekleştirilen işlemlerin hacminde 

%100’ün üzerinde bir artış olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 2: Türkiye’de Yıllar İtibariyle POS Cihazı ve ATM Sayıları ile POS Cihazı İşlem 

Hacmi 

Yıllar POS Cihazı Sayısı 

(Milyon Adet) 

POS Cihazı İşlem Hacmi 

(Milyar TL) 

ATM Sayısı 

(Bin Adet) 

2011 2 281 32 

2012 2.1 352 36 

2013 2.3 413 42 

2014 2.4 467 46 

2015 2.6 534 48 

2016 2.7 589 48 

Kaynak: BKM Faaliyet Raporları* 

Kullanıcılar açısında belki de en çok avantaj sağlayan elektronik bankacılık hizmetleri ise 

internet bankacılığı ve mobil bankacılıktır. Teknoloji sayesinde artık neredeyse bütün 

bankalar yine neredeyse bütün bankacılık hizmetlerini internet vasıtasıyla bilgisayarlar ve cep 

telefonları üzerinden müşterilerine ulaştırabilmektedir. Bu durum hem bankalara hem de 

müşterilere daha önce de ifade edildiği üzere çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle 

banka kartı, kredi kartı, POS ve ATM gibi teknolojilerden çok daha genç olan internet 

bankacılığı ve mobil bankacılık çok kısa bir süre içerisinde diğer teknolojik bankacılık 

hizmetlerinden çok daha hızlı bir gelişim göstermiştir.  

Tablo 3’de yer alan bilgiler incelendiğinde Türkiye’de hem internet bankacılığı hem de mobil 

bankacılığın hem aktif müşteri sayısı hem de finansal işlem hacmi bakımından teknoloji bazlı 

                                                 

* 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) tarafından 

yayınlanan faaliyet raporlarından derlenmiştir (BKM, 2011:31; BKM, 2012:34; BKM, 

2013:36; BKM, 2014:42; BKM, 2015:42; BKM, 2016:43). 
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diğer bankacılık hizmetlerine oranla çok daha önemli bir artış gösterdiği net bir şekilde 

görülecektir. 

Tablo 3: Türkiye’de Yıllar İtibariyle İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Aktif 

Müşteri Sayıları ve İşlem Hacimleri 

Yıllar İnternet 

Bankacılığı Aktif 

Müşteri Sayısı 

İnternet 

Bankacılığı 

Finansal İşlem 

Hacmi (Milyon TL) 

Mobil Bankacılık 

Aktif Müşteri 

Sayısı 

Mobil Bankacılık 

Finansal İşlem 

Hacmi (Milyon 

TL) 

2011 8.606.145 1.839.811 445.723 4.078 

2012 10.551.764 1.769.639 1.375.634 11.614 

2013 12.435.952 2.152.922 3.227.096 29.307 

2014 14.315.056 2.561.198 6.711.360 74.603 

2015 17.420.451 3.064.388 12.164.368 173.793 

2016 20.398.627 3.727.587 19.217.598 330.393 

Kaynak: www.tbb.org.tr 

Bütün bu anlatılanların ışığında bu çalışmanın amacı, bankacılıkta teknoloji kullanımının 

banka performansı üzerine bir etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Zira adı geçen tüm 

bu teknolojik hizmetlerin sağlanabilmesi ancak bankalar tarafında çok ciddi alt yapı 

yatırımlarının yapılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu anlamda böylesine ciddi yatırımların 

bankalara performans açısından olumlu yönde bir dönüşünün olup olmayacağı incelenmesi 

gereken önemli bir konudur. 

LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ 

Bankacılıkta teknoloji temelli hizmetlerin kullanımına ilişkin gerek yerli gerekse de yabancı 

literatürde gerçekleştirilen birçok çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte büyük çoğunluğu 

uluslararası literatürde yer alan söz konusu çalışmaların önemli bir kısmının internet 

bankacılığı ve mobil bankacılık gibi belirli alanlara yoğunlaştığı göze çarpmaktadır. 

Elektronik bankacılık hizmetlerini bütün olarak ele alan çalışmaların sayısının ise diğer 

çalışmalara nazaran çok daha az olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle çalışmanın ilgili 

literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın bu 

kısmında konuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen çalışmalardan bazı örneklere 

yer verilecektir. 

Khrawish ve Al-Sa’di (2011), yaptıkları çalışmada 2000-2009 dönemi için Jordan’da faaliyet 

gösteren yerli bankalar tarafından sağlanan internet tabanlı elektronik bankacılık hizmetlerinin 

banka karlılığı üzerine etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla çalışma kapsamındaki bankaları 

elektronik bankacılık hizmeti sağlamayan, elektronik bankacılık hizmetlerini yeni sağlamaya 

başlayan ve internet bankacılığı hizmetlerini uzun süredir sağlayan bankalar olarak 

sınıflandırmışlardır. Çalışmada ilgili bankalara ilişkin aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve 

net kar marjı oranları bağımlı değişken olarak, Pazar payı, varlıklar/mevduatlar ve 

varlıklar/krediler oranları ise bağımsız değişken olarak kullanılmış ve regresyon analizine tabi 

tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda çalışma kapsamındaki tüm banka sınıfları için elektronik 
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bankacılık hizmetleriyle karlılık arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmadığı ortaya 

koyulmuştur. Sumra ve diğerleri (2011), yaptıkları çalışmada elektronik bankacılığın banka 

karlılığı üzerine etkisini Pakistan örneği üzerinden araştırmışlardır. Bu amaçla Pakistan’da 

faaliyet gösteren 12 adet bankanın yöneticileriyle görüşmüş ve elektronik bankacılık 

hizmetlerinin banka karlılığı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Oyewole ve diğerleri (2013), çalışmalarında elektronik bankacılık hizmetlerinin banka 

performansı üzerindeki etkisini Nijerya örneği üzerinden araştırmışlardır. Araştırmacılar 

çalışmada performans göstergesi olarak 2000-2010 dönemi için ilgili bankalara ilişkin aktif 

karlılığı, özsermaye karlılığı ve net kar marjı oranları kullanılmıştır. Yapılan panel veri analizi 

sonucunda elektronik bankacılık hizmetini yeni vermeye başlayan bankalar açısından 

elektronik bankacılık hizmetleriyle banka performansı arasında anlamlı bir etkiye 

rastlanmadığı, buna karşılık en az iki yıl ve daha uzun sürelerdir elektronik bankacılık hizmeti 

veren bankalar içinse elektronik bankacılık hizmetleriyle banka performansı arasında anlamlı 

bir ilişkinin olduğu ortaya koyulmuştur. Chibueze ve diğerleri (2013), yaptıkları çalışmada 

elektronik bankacılık hizmetleri ile banka performansı arasındaki ilişkiyi Nijerya örneği 

üzerinden araştırmışlardır. Araştırmacılar tarafından çalışmada performans göstergesi olarak 

ise aktif ve özsermaye karlılığı oranlarını kullanmıştır. Çalışmanın sonucunda bankaların 

sağladıkları elektronik bankacılık hizmetlerinin özsermaye karlılığı üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. Hassan ve diğerleri 

(2013), çalışmalarında bankalar tarafından sunulan elektronik bankacılık hizmetlerinin 

Nijerya’da faaliyet gösteren mevduat bankalarının performansları üzerine etkisini 

araştırmışlardır. Bu amaçla çalışmada performans göstergesi olarak özsermaye karlılığı, 

elektronik bankacılığa ilişkin ise ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi hizmetlere 

ilişkin veriler kullanılarak regresyon analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda 

bankalar tarafından sağlanan elektronik bankacılık hizmetlerinin banka performansı üzerinde 

kuvvetli ve anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. Okora (2014), çalışmasında 

2006-2011 dönemi için elektronik ödeme araçlarının Nijerya ekonomisinin etkinliği 

üzerindeki etkisini çoklu regresyon yöntemiyle araştırmıştır. Bu amaçla çalışmada banka dışın 

nakit paranın para arzına oranı bağımlı değişken, ATM, POS, mobil ve internet bankacılığı 

verileri ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ATM, POS ve 

internet bankacılığı hizmetlerinin banka müşterilerinin Nijerya’da en çok kullandığı ödeme 

araçları olduğu ve söz konusu araçların kullanımının Nijerya ekonomisinin etkinliği üzerine 

olumlu bir etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. Mawutor (2014), gerçekleştirdiği çalışmada 

Gana’da internet ve ATM üzerinden sağlanan elektronik bankacılık hizmetlerinin banka 

karlılığı üzerine etkisini araştırmıştır. Bu amaçla Tarım Kalkınma Bankası müşterilerine bir 

anket çalışması uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda elektronik bankacılık hizmetlerinin bankanın karlılığı üzerinde olumlu 

bir etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. Saluja ve Wadhe (2015), yaptıkları çalışmada 

elektronik bankacılığın ticaret bankalarının karlılığı üzerindeki etkisini Hindistan örneği 

üzerinden araştırmışlardır. Çalışmada 2006-2014 dönemi için araştırma kapsamındaki 

bankalara ait aktif karlılığı oranı ve ATM sayılarına ilişkin veriler kullanılarak çoklu 

regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda ATM sayısının banka karlılığı 

üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. Erol ve diğerleri 

(2015) yaptıkları çalışmada, 2006-2012 dönemi için Türkiye’de elektronik bankacılık işlem 

ücretlerinin banka karlılığı üzerine etkisini incelemişlerdir. Araştırmacılar çalışmada bağımlı 

değişken olarak çalışma kapsamındaki bankaların vergi sonrası karlarını, bağımsız değişken 

olarak ise yine ilgili bankaların faiz ve faiz dışı (ücret ve komisyonlar) gelirlerini kullanarak 

söz konusu verileri panel veri analizi yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda 

faiz dışı gelirlerle banka karlılığı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu 
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ortaya koymuşlardır. Akhisar ve diğerleri (2015), yaptıkları çalışmada elektronik temelli 

bankacılık hizmetlerinin banka performansı üzerine etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla 

araştırmacılar tarafında çalışmada 2005-2013 dönemi için elde ettikleri 23 adet gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkenin elektronik bankacılık verilerini panel veri analizi yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Çalışmada banka performans değişkeni olarak aktif ve özsermaye karlılık oranları, 

bağımsız değişkenler olarak ise toplam kart sayısı (kredi kartı, banka kartı vb…), POS 

terminali sayısı, internet bankacılığı müşteri sayısı ve ATM/şube sayısı oranı kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından ATM/şube 

sayısı oranının banka performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, internet bankacılığı 

hizmetlerinin ise banka performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya 

koyulmuştur. Ugwueze ve Nwezeaku (2016), çalışmalarında 2009-2013 dönemi için Nijerya 

örneği üzerinden elektronik bankacılık hizmetleriyle banka performansı arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Araştırmacılar çalışmada performansının göstergesi olarak müşteri 

mevduatlarını, elektronik bankacılığın göstergesi olarak ise POS üzerinden gerçekleştirilen 

işlemlerin toplam değerini dikkate alarak  ilgili verileri Engle-Granger eşbütünleşme analizine 

tabi tutmuşlardır. Çalışmanın sonucunda POS işlemleri ile vadeli mevduatlar arasında bir 

eşbütünleşme ilişkisi olmadığını, bununla birlikte POS işlemleri ile vadesiz mevduatların 

eşbütünleşik olduğunu ortaya koymuşlardır.  

VERİ SETİ, YÖNTEM VE BULGULAR 

Çalışmada 2006-2016 dönemi için Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin net kar (NK), POS 

terminali sayısı (POS), toplam kart işlem hacmi (TKİH) ve internet bankacılığı işlem hacmi 

(İBİH) verileri† kullanılarak regresyon analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

Regresyon analizi, bir çok amaca hitap eden ve bir çok disiplinde yaygın kullanım alanı olan 

istatistiksel bir tekniktir. İlk kez F. Galton tarafından kullanılan bu analiz, bağımsız 

değişkenlerin kullanımı ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin açıklanması için sıklıkla 

kullanılır.  

Eğer sadece iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin açıklanması söz konusu ise buna basit 

regresyon denir. (Akgül ve Çevik, 2005: 294).  Regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin 

başka bir açıklayıcı değişkene olan bağımlılığını, anakütle ortalama değerini, bilinene ya da 

değişmeyen değerleri cinsinden tahmin etme ya da kestirme amacıyla inceleyen bir analiz 

tekniğidir (Gujarati, 2011, 15-36). Eğer iki bu değişken arasında doğrusal bir ilişki bu ilişki 

matematiksel olarak  basit doğrusal regresyon denklemi ile gösterilebilir. Aralarında ilişki 

olduğu düşünülen değişkenlerin değerleri  tahmin modelinden ne kadar az sapmaya 

uğramışsa, aralarındaki korelasyonun da o kadar güçlü olduğu söylenir (Speigel ve Stephens, 

1999: 311-313). 

                                                 

† İnternet bankacılığına ilişkin veriler Türkiye Bankalar Birliği tarafından internet bankacılığı 

ve mobil bankacılığa ilişkin yayınlanan istatistiki raporlardan, POS, banka kartı ve kredi 

kartlarına ilişkin veriler Bankalar arası Kart Merkezi tarafından yayınlanan senelik faaliyet 

raporlarından derlenmiştir. Net kara ilişkin veriler ise ilgili dönemler arasında Türkiye 

Bankalar Birliği’ne düzenli veri gönderen 18 adet bankanın mali tablolarından derlenmiştir. 

Toplam kart işlem hacmi verisi ilgili dönemler için banka kartı ve kredi kartı işlem 

hacimlerinin toplamı alınarak hesaplanmıştır. 
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Y açıklanan (bağımlı)  değişkeni ve X açıklayıcı (bağımsız) değişkenini kullanılarak 

oluşturulacak bir regresyon denklemi aşağıdaki gibi ifade edilir. 

  XY 10       (1) 

1 no’ lu denklemde ,  “ ” ve  “ ”, değerleri bilinmeyen ama sabit kabul edilen popülasyon 

parametreleri olarak isimlendirilirken, doğrusal bir görünüm çizen bu denklemde tüm 

değerlerin ilgili doğru üzerine denk gelmesi mümkün olmadığından, bu değerlere ait sapmalar 

veya diğer bir ifade ile hata terimleri, “ ” simgesi ile gösterilir (Çelik, 2011:350) . Yukarıda 

bahsedilen model ana kütle verileri ile ilgili ilişkiyi ifade etmekte iken, örneklem verileri için 

model aşağıdaki şekli alacaktır. 

XY  10
ˆˆˆ 

        (2) 

2 no’lu denklemde tahmin edilen parametreler  ve  terimleridir. X’ deki bir birimlik 

değişikliğin Ŷ ’ de meydana getireceği etki  ile gösterilmektedir. Bununla birlikte,  

terimi de Ŷ ’ nin otonom değişimini ifade etmektedir (Gürsakal, 2014: 260-261). Bütün bu 

bilgilerden hareketle çalışma kapsamında aşağıdaki şekilde 3 adet regresyon modeli 

oluşturulmuştur: 

Model 1:    Model 2:   Model 3: 

LTKIHKNL  10
ˆˆˆ 

 
LIBIHKNL  10

ˆˆˆ 
 

LPOSKNL  10
ˆˆˆ 

 

Tablo 4’de logaritması alınmış olan değişkenlerin basit doğrusal regresyon analizi sonuçları 

görülmektedir. Genel olarak parametrik testlerin temel varsayımlarımdan birisi, değişkenlerin 

normal dağılım göstermesi üzerinedir. Ancak, çoğu zamana analize konu olan değişkenler 

normallikten uzak olabilir. Normal dağılıma sahip olmayan değişkenlerle yapılacak 

parametrik analizlerle elde dilecek sonuçlar ise doğru bir tahmin ortaya konulmasına engel 

olacaktır. Bu sebeple, verilerin normal dağılım göstermediği ya da göstermeme riski olduğu 

durumlarda veri dönüşümleri sıklıkla kullanılmaktadır.  Verilerin gösterdikleri eğilime ve 

özelliklere göre çeşitli dönüşüm çeşitleri olmakla birlikte genelde logaritmik dönüşüm sıklıkla 

tercih edilen bir yöntemdir. Bu sebeple, çalışmamızda da veriler için regresyon analizi 

yapılmadan önce bu dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada özellikle basit doğrusal 

regresyon modeli kullanılmıştır. Bunun sebebi, modeldeki veriler arasında güçlü oranda çoklu 

doğrusal bağlantı ve otokorelasyon olduğunun tespiti ve alınan önlemlerin modelin 

açıklanmasına yetmemesi yüzündendir. Değerlendirmenin yapılabileceği alternatif modellerin 

çalışmanın amacından sapmalara sebep olacağı kestirilmiş ve bu sebeple her bir değişken ile 

NK arasındaki ilişki basit doğrusal regresyon modeliyle açıklanmıştır. Bununla birlikte 

çalışmada performans değişkeni olarak aktif karlılık oranı, özsermaye karlılık oranı gibi 

karlılık oranları değil net kar kullanılmıştır. Bunun sebebi çalışmada kullanılan diğer 

değişkenler için oran değil net değerlerin kullanılmış olmasıdır. 

Tablo 4: Modellere İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler 

 
Standart 

Hata 
R  R2

 
Düzeltil

miş 

R2
 

Standar

dize 

Edilmiş 

 

t  
(p) 

F  
(p) 
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LTKIH 0,821 -3,537 0,881 0,776 0,751 0, ,881 5,57 

(0,000) 

31,108 

(0,000) 

LİBİH 0,683 -2,198 0,857 0,735 0,705 0,857 4,995 

(0,001) 

24,95 

(0,001) 

LPOS 1,889 -5,7773 0,888 0,788 0,764 0,888 5,778 

(0,000) 

33,388 

(0,000) 

 

Tablo 4 incelendiğinde LTKIH, LIBIH ve LPOS değişkenlerinin her birisi için varyans analizi 

değerlerinin FLTKIH=31,108, FLIBIH=24,95 ve FLPOS=33,388  p<0.05’den küçük olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre, ilgili değişkenler ile net kar arasında doğrusal bir ilişki 

olduğunu farklı bir analiz türü olarak da açıkça görülmektedir. Tablo 4’te ifade edildiği üzere 

analizden elde edilen sonuçlara göre ”toplam kredi işlem hacmi”, internet bankacılığı işlem 

hacmi” ve “POS terminali sayısı” değişkenleri ile net kar arasında anlamlı bir ilişki söz 

konusudur (p<0,05). Buna bağlı olarak her bir model için sırasıyla aşağıdaki açıklamalar 

yapılabilir: 

Model 1 için;  ilgili regresyon modelinin LNK ile LTKIH arasındaki uyum iyiliği %77,6 

olarak hesaplanmıştır (
2R =0,776). Bu aynı zamanda, LNK ile LTKIH arasında pozitif yönlü 

doğrusal bir ilişki bulunmakta olduğunu göstermektedir.  
2R  iyimser bir tahmin olduğu için 

bazen örnekte ortaya çıkan uyum iyiliği evrende de aynı etkiyi gösteremeyeceğinden 

düzeltilmiş 
2R  kullanımı daha sıklıkla tercih edilen bir tahmindir. Bu değer çalışmamızda 

%75,1 olarak görülmektedir ki, bu da modelin anakütle için uyumunun yüksek olduğunu 

söylemeye yetmektedir. Tabloda 4’e göre,  LTKIH’deki bir birimlik artış LNK’da 0,821 

birimlik artışa sebep olmaktadır.  

Model 2 için;  ilgili regresyon modelinin LNK ile LIBIH değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

açıklama gücü %73,5 olarak hesaplanmıştır (düzeltilmiş 
2R =0,705).  Anakütle için uyum 

iyiliği ise %70,5’tir. NK ile IBIH arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Tabloda 4’e 

göre, LIBIH’deki bir birimlik artış LNK’da 0,683 birimlik artışa sebep olmaktadır 

Model 3 için;  ilgili regresyon modelinin LNK ile LPOS değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

açıklama gücü %78,8 olarak hesaplanmıştır (düzeltilmiş 
2R =0,764).  Anakütle için uyum 

iyiliği ise %76,4’tür. LNK ile LPOS arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Tablo 4’e 

göre, LPOS’deki bir birimlik artış LNK’da 1,889 birimlik artışa sebep olmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçları genel olarak değerlendirecek olursak elde edilen sonuçların 

literatürle olumlu ve teorik beklentilere paralel olduğu rahatlıkla söylenebilir. Buna göre 

beklendiği üzere elektronik bankacılık hizmetlerinin banka performansı veya karlılık üzerinde 

olumlu bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte performans üzerinde en yüksek 

etkinin POS, en düşük etkinin ise internet bankacılığı olduğu görülmektedir. Hem kartlı 

işlemlerde hem de internet üzerinden yapılan işlemlerde ödemelerin gerçekleştirilmesi POS 

terminalleri (Normal veya sanal POS) üzerinden sağlanmaktadır. Dolayısıyla POS işlemleri 

neredeyse bütün elektronik bankacılık hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Bankalar özellikle 

POS üzerinden yapılan taksitli işlemlerde komisyon olarak önemli gelirler sağlamaktadır. Bu 

nedenle performans veya karlılık üzerinde en yüksek etkinin POS olması son derece normal 

bir durum olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte şubelerdeki yoğunluğu ve iş yükünü 

azaltmak için bankalar internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden ücret almamakta veya 

şubede gerçekleştirilen işlemlere göre çok daha düşük ücretler almaktadır. Bu nedenle de 

internet bankacılığının diğer faktörlere göre performans üzerinde daha düşük bir etkisi 

olmasının beklenen bir durum olduğu söylenebilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Teknoloji içinde bulunduğumuz çağın en belirleyici unsurlarından biridir. Dolayısıyla 

özellikle iş dünyası çağa ayak uydurabilmek için iş planlarında bilgi teknolojilerine daha 

yoğun bir şekilde yer vermek durumundadır. Bugünün koşullarında bilgi teknolojilerinden 

yararlanmayan bir işletmenin rekabette ayakta kalabilmesi ve hedeflediği amaçlara 

ulaşabilmesi neredeyse imkânsızdır.  

Bilgi teknolojilerinin yoğun bir biçimde kullanıldığı alanlardan biri bankacılıktır. Öyle ki bilgi 

teknolojilerinin bankacılık sistemine entegre edilmesiyle geleneksel bankacılık hizmetlerinin 

doğrudan müşterilere iletilmesini mümkün kılan elektronik bankacılık adında yeni bir kavram 

ortaya çıkmıştır. Elektronik bankacılık hizmetleri vasıtasıyla bankalar müşterilerine normal 

koşullarda şubede gerçekleştirmeleri gereken işlemleri banka ve kredi kartları, ATM’ler, POS 

terminalleri gibi bilgi teknolojisi ürünlerle veya doğrudan internet vasıtasıyla bilgisayar ve 

cep telefonlarıyla gerçekleştirebilecekleri imkânlar sunabilmektedir. Tabi ki bankaların bu 

hizmetleri müşterilerine sunabilmeleri için önemli teknolojik altyapı yatırımları yapmaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla bu anlamda bankaların yaptıkları bu yatırımın karşılığını alıp 

alamadıkları bir diğer ifadeyle yaptıkları yatırımlar karşılığında normal şartlar altında bilgi 

teknolojilerinden sağlanması beklenen maliyetlerin azaltılması, gelirlerin artırılması, zaman 

ve mekân tasarrufu sağlanması, performansın iyileştirilmesi gibi avantajları elde edip 

edemedikleri önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada bankalar 

tarafından müşterilere sunulan elektronik bankacılık hizmetlerinin banka performansı üzerine 

bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda bankaların sundukları elektronik bankacılık hizmetlerinin banka 

performansı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 

toplam kart işlem hacminde meydana gelen 1 birimlik artışın net karı 0,82 birim, internet 

bankacılığı işlem hacminde meydana gelen 1 birimlik artışın net karı 0,68 birim ve POS 

terminali sayısında meydana gelen 1 birimlik artışın ise net karı 1,88 birim artırdığı ortaya 

koyulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirilecek olursa 

bankaların gerçekleştirdikleri bilgi teknolojileri temelli yatırımlar sonucunda oluşturdukları 

elektronik bankacılık hizmetlerini müşterilerine doğru bir şekilde yansıtabildikleri ve bu 

sayede yaptıkları yatırımların karşılığını alabildikleri rahatlıkla ifade edilebilir.  

Bütün bu sonuçlardan hareketle, bankaların elektronik bankacılık hizmet çeşitlerini artırması, 

müşterilerini elektronik bankacılık hizmetlerinden faydalanmaya teşvik edici çalışmalar 

yapması ve özellikle teknolojik altyapılarını söz konusu hizmetlerin müşterilere daha sağlıklı, 

güvenli ve faydalı olarak iletebilmesine imkân sağlayacak şekilde sürekli güncel tutmalarının 

elektronik bankacılık faaliyetlerinden elde edilen başarı düzeyinin artırılması adına son derece 

faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET: Alkol ve tütün ürünleri tüketiminin sosyal ve maddi zararlarının yanı sıra toplum 

sağlığı üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler, ülkeleri ürünlerin tüketiminin azaltılmasına 

yönelik mali politikalar üretmeye zorlamaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 

uygulanan mali politikalar arasında vergileme ilk sırada yer almaktadır. Vergilemenin 

ürünlerin tüketimin kısılmasında önemli bir işlevinin olduğu görüşü yaygındır; ancak bu 

noktada sorgulanması gereken en önemli husus, alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi 

politikalarının ürünlerin tüketiminin kısmasındaki beklenen işlevselliği yerine getirip 

getirmediğidir. Uygulanan vergi politikaların başarısı konusunda farklı görüşler ortaya 

çıkmıştır. Bu görüşlerden bir kısmı alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan vergilemenin 

ürünlerin tüketiminin azaltılmasında olumlu etkilere sahip olmadığı, bir kısmı ise 

vergilemenin tüketimin azaltılmasında olumlu bir etki yarattığı üzerinde durmaktadır. 

Türkiye’de alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi politikalarının etkinliğini ölçmeyi 

amaçlayan bu çalışmada, vergilemenin ürünlerin tüketimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu 

çerçevede Türkiye geneline ilişkin alkol ve tütün ürünlerine yönelik anket uygulamasıyla bir 

saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Anketten elde edilen veriler SPSS 22 programı 

yardımıyla T-testi,  Anova testi ve Korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar 

Türkiye’de alkol ve tütün ürünlerinin tüketimine yönelik önemli çıkarımlar içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: ÖTV, Alkollü İçecekler, Tütün Ürünleri, Tüketim, Türkiye 

 

TAX-CONSUMPTION RELATIONSHIP IN TURKEY: 

A FIELD RESEARCH ON ALCOHOL AND TOBACCO PRODUCTS 

 

ABSTRACT: The consumption of alcohol and tobacco products has social and financial 

harms. In addition, its impact as well as on public health and force countries to produce fiscal 

policies aimed at reducing consumption of products. Taxpayers are among the first among the 

financial policies implemented in our country as well as in the world. It is widely believed 

that taxation has an important function in reducing consumption of products; but the most 

important question to be addressed at this point is that the tax policies applied in alcohol and 

tobacco products do not fulfill the expected functionality in reducing the consumption of 

products. Different opinions emerged about the success of tax policies implemented. Some of 

these views emphasize that taxes on alcohol and tobacco products do not have positive effects 

on reducing consumption of products, while others on taxation have a positive effect on 

reducing consumption. In this study, which aims to measure the effectiveness of tax policies 

                                                 

* Bu çalışma “Alkol ve Tütün Ürünlerinde Uygulanan Özel Tüketim Vergileri ve Tüketim 

İlişkisi Çerçevesinde Türkiye Örneği” adlı yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. 
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applied in alcohol and tobacco products in Turkey, the effect of taxation on the consumption 

of products has been investigated. 

Keywords: SCT, Alcoholic Beverages, Tobacco Products, Consumption, Turkey 

GİRİŞ 

Devletlerin etkin vergi tahsilâtı sağladığı alanlardan biri harcama vergileridir. Çünkü harcama 

vergileri tüketicilerin ihtiyaçları ve tercileri doğrultusunda şekillenmekte olup, mali durum 

dikkate alınmaksızın belirlenmiş oranlar üzerinden tahsil edilmektedir. Harcama vergileri tüm 

mal ve hizmetler üzerinden alına bileceği gibi belirli mal ve hizmetler üzerinden de 

alınabilmektedir. Belirli mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler özel tüketim vergisi olarak 

adlandırılmaktadır (Susam, 2004: 7). Ülkemizde alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan 

uygulanan özel tüketim vergileri söz konusudur. WHO’nun alkol ve tütün ürünleri gibi 

topluma zararlı olan ürünlerin tüketimin azaltılması yönünde ürünler üzerindeki vergilerin 

arttırılmasının savunduğu görüş, mali politikaların temelini oluşturmaktadır; ancak uygulanan 

mali politikaların başarısı konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden bir kısmı 

alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan vergilemenin ürünlerin tüketiminin azaltılmasında 

olumlu etkiler yaratmadığı, bir kısmı ise vergilemenin tüketimin azaltılmasında olumlu etkiler 

yarattığı üzerinde durmaktadır.  

Alkollü içecekler ile tütün ürünlerinin bağımlılık ve alışkanlıklara neden olan maddeler 

olması sebebiyle, psikolojik olarak tutum ve davranışlar üzerinde belirgin etkiler meydana 

getirdikleri bilinmektedir (Gergerlioğlu, 2015: 19). Bu etkiler tüketimi doğrudan 

etkilemektedir. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri kullanım oranları dikkate alındığında, 

tüketicilerin ürünler üzerinde meydana gelen fiyat artışlarını göz ederek, ürünlerin tüketimini 

sürdürdükleri gözlenmektedir. Alkol ve tütün ürünlerinin tüketimi gelir seviyesi düşük 

kişilerin gelirleri üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır ve düşük gelirliler, gelir 

seviyesi yüksek kişilere oranla yaptıkları tüketim harcamalarını bütçelerinde çok daha fazla 

hissetmektedir (Soğukpınar, 2009: 19). Alkol ve tütün ürünlerinin tüketiminin ödeme 

gücünün göstergesi olduğu görüşü eski dönemlerde bir dereceye kadar geçerli olsa da, 

günümüz sanayi toplumlarında önemini yitirmiştir. Zira alkol ve tütün ürünleri düşük gelirler 

tarafından diğer gelir guruplarına oranla çok daha fazla tüketilmektedir (Turhan,1993:167).  

Pinilla ve diğerleri (2002), İspanya’nın Gran Canaria adasında yapmış oldukları çalışmada 

ergenlik çağındaki gençlerin tütün kullanımını etkileyen bireysel, ailevi, sosyal ve okula 

ilişkin faktörleri incelenmişlerdir. Araştırmanın en önemli bulgusu, alkol kullanımının 

öğrencilerdeki sigara tüketimini artırmasıdır (Oğuztürk ve Güçlü, 2012: 100). Rijo M. John 

(2006), Hindistan’ın kentsel ve kırsal kesiminde yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik verileri 

ile hane halkı verilerine ilişkin tütün tüketim alışkanlıklarını analiz etmiştir. Araştırma 

sonucunda dezavantajlı ve düşük gelir düzeyine sahip bölgelerde oturan grupların daha çok 

sigara tükettiklerini, eğitim, cinsiyet ve alkol değişkenlerinin tütün kullanımının önemli 

belirleyicisi, alkol ile sigaranın ise bir birlerini tamamlayıcı mallar olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Yine aynı araştırmada eğitim düzeyi arttıkça sigara kullanımının azaldığı sonucu 

ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde alkol ve tütün ürünlerinin tüketimi üzerine Önder’in; “Türkiye’de Sigara Fiyatları 

ve Tüketim İlişkisi” konulu araştırmasında, sigara fiyatlarındaki artışın hane halkının sigara 

içme olasılığını azalttığı, hane halkının gelir seviyesindeki yükselişin sigara içme olasılığının 

arttırdığı, sigaradaki fiyat artışlarının hane halkınca içilen paket sayısında azalmaya neden 
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olduğu, hane halkının gelirinin artması ile içilen sigara paket sayısının artış gösterdiği, hane 

halkı reisi üniversite mezunu olan ailelerin sigara içme olasılığı ilkokul mezunlarına göre 

daha az olduğu ve sigara fiyatlarında yaşanan artışlarının sigara içme olasılığını çok fazla 

düşürmediği; ancak özellikle düşük gelirli guruplarda tüketilen sigara miktarını azaltmakta 

olduğu sonuçları elde etmiştir (Önder, 2003). 

ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Araştırmanın amacı 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (III) sayılı listesi 

kapsamında vergilemeye tabi tutulan alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki vergilemenin, 

tüketim ilişkisi çerçevesinde etkileri ve vergileme ile hedeflenen sosyal amaca ulaşılıp 

ulaşılmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın önemi arttıran en önemli unsur 

vergilemede mali amacın önüne geçen sosyal fayda amacının etkinliği ve vergilemenin alkol 

ve tütün ürünlerinin tüketimi üzerinde yarattığı etkilerin tartışılacak olmasıdır. Alkol ve tütün 

ürünleri üzerinde yapılan bu araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem 

seçiminde; Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerinde yer alan illerin isimleri kâğıtlara yazılmış, 

her bölgeden üçer il belirlenmesine yönelik kura çekimi gerçekleştirilmiştir. Kura çekimi 

sonrası anket uygulaması yapılacak iller belirlenmiştir. 

Marmara Bölgesi   : Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ,  

Ege Bölgesi    : Aydın, Muğla ve Kütahya,  

Karadeniz Bölgesi   : Ordu, Giresun ve Zonguldak,  

İç Anadolu Bölgesi   : Yozgat, Niğde ve Sivas,  

Akdeniz Bölgesi   : Osmaniye, Isparta ve Kahramanmaraş,  

Doğu Anadolu Bölgesi  : Malatya, Elazığ ve Kars,  

Güney Doğu Anadolu Bölgesi : Mardin, Gaziantep ve Siirt 

İllerin belirlenmesinin ardından TUİK’in 2017 yılı nüfus sayımı ve OECD’nin üyesi olan 34 

ülkenin sağlık verilerini yayımladığı “Bir Bakışta Sağlık” raporundaki veriler kullanılarak, 

Türkiye’nin toplam nüfusu içerisinde tahmini sigara ve tütün ürünleri kullanan kişi sayısına 

ulaşılmıştır. Türkiye’de alkol kullanan kişi sayısına ilişkin net bir veri elde edilememiştir. 

Ancak Gfk araştırma şirketinin Wall Street Journal Gazetesi için on üç Avrupa Birliği ülkesi, 

Türkiye, ABD, Rusya ve İsviçre’de yaptığı araştırmada “Türklerin %82’si hiç içki içmiyor” 

(Cengiz Bilgin, 2008). Bulgusu ile Türkiye Yeşilay Cemiyetinin “Alkol Bağımlılık ve 

Özendirici Eylemler” raporunda belirtilen Türkiye’de dört milyon bağımlı, on üç milyon da 

alkole meyilli kişinin var olduğu sonuçlarından hareketle, Türkiye’nin toplam nüfusu 

içerisinde tahmini 10.000.000 –17.000.000 arasında alkollü içecek kullanıcısının olduğu var 

sayılmıştır. Bu veriler ışığında Türkiye’deki alkol ve tütün kullanıcılarının ana kitle 

büyüklüğü belirlenmiş ve %95 güvenilirlik oranında minimum örneklem sayısı dikkate 

alınarak, illerde anket uygulanacak kişi sayısı hesaplanmıştır ve hedeflenen örneklem 

sayılarına ulaşılmaya çalışılmıştır. İllere gönderilen ve geri dönen anket formları içerisinde 

eksik bilgilerin ve tutarsız cevapların yer aldığı formlar değerlendirmeye alınmamıştır. Sigara 

ve tütün ürünleri kullananlar arasından ulaşılması hedeflenen 1805 kişilik örneklem sayısına 

ulaşılmış; ancak alkollü içecek kullanıcılarında ulaşılması hedeflenen 1805 kişilik örneklem 

sayısına ulaşılamamıştır. Alkollü içecek kullanıcısı olarak ulaşılabilen 1064 kişiden elde 

edilen veriler araştırmaya dâhil edilmiştir.  
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ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ VE BULGULARI 

 

2.1. T-Testi Hipotezleri ve Bulguları: 

H1:Sigara ve tütün ürünleri kullanım sıklığı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2:Sigara ve tütün ürünlerine ödenen aylık harcama cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H3:Sigara veya tütün ürünleri kullanımının diğer tüketim harcamalarını etkilediği görüşü 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4:Kaçak sigara ve tütün ürünleri kullanımı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H5:Alkollü içecek tüketim sıklığı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6:Alkollü içeceklere ödenen aylık tüketim harcamaları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H7:Kaçak alkollü içecek tüketimi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Tablo 1: Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bağımsız T-Testi Tablosu 

 

Cinsiyet göre T-Testi sonuçları incelendiğinde; anlamlılık sigma değeri 0,05’in altında olduğu 

için hipotez 1-2-3-4-5-6 ve 7 kabul edilmiştir. Bireylerin sigara veya tütün ürünleri tüketim 

Alt Boyut Cinsiyet N Ort. Ss. F Anlamlılık Hipotez 

Durum 

Sigara ve Tütün 

Ürünleri Tüketim 

Sıklığı 

Kadın 668 489,17 298,36 0,135 0,00 Kabul 

Erkek 1137 617,16 350,0 

Sigara ve Tütün 

Ürünleri Ödemesi 

Kadın 668 2,2784 1,1565 0,371 0,00 Kabul 

Erkek 1137 2,7106 1,2488 

Sigara ve Tütün 

Ürünlerinin Diğer 

Tüketim 

Harcamalarına Etkisi 

Kadın 668 1,2650 0,4416 17,481 0,03 Kabul 

Erkek 1137 1,2208 0,4149 

Kacak Sigara ve 

Tütün Ürünleri 

Tüketimi 

Kadın 668 2,5793 0,6737 12,093 0,01 Kabul 

Erkek 1137 2,4969 0,7183 

Alkollü İçecek 

Tüketim Sıklığı 

Kadın 352 4,8892 5,0503 15,350 0,00 Kabul 

Erkek 712 6,0520 6,6541 

Alkollü İçecek 

Ödemesi 

Kadın 352 1,6477 1,0545 6,990 0,01 Kabul 

Erkek 712 1,8427 1,2775 

Kacak Alkollü İçecek 

Tüketimi 

Kadın 352 2,8011 0,4894 16,828 0,03 Kabul 

Erkek 712 2,7261 0,5731 
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sıklığı, aylık sigara veya tütün ürünleri ödemesi, kaçak sigara veya tütün ürünleri tüketimi ve 

sigara veya tütün ürünlerinin diğer tüketim harcamalarını etkilediği görüşü cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. Bireylerin alkol tüketim sıklığı, aylık alkollü içecek ödemesi ve 

kaçak alkollü içecek tüketimi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

2.2. Anova Testi Hipotezleri ve Bulguları: 

H8:Sigara ve tütün ürünleri tüketim sıklığı yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H9:Sigara ve tütün ürünlerine ödenen aylık tüketim harcaması yaşa göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H10:Kaçak sigara ve tütün ürünleri tüketimi yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H11:Alkollü içeceklerin tüketim sıklığı yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H12:Sigara ve tütün ürünleri tüketim sıklığı eğitime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H13:Sigara ve tütün ürünlerine ödenen aylık tüketim harcamaları eğitime göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

H14:Kaçak sigara ve tütün ürünleri tüketimi eğitime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H15:Alkollü içecek tüketim sıklığı eğitime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H16:Sigara ve tütün ürünleri tüketim sıklığı aylık gelire göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H17:Sigara ve tütün ürünlerine ödenen aylık tüketim harcaması aylık gelire göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

H18:Kaçak sigara ve tütün tüketimi aylık gelire göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H19:Alkollü içecek tüketim sıklığı aylık gelire göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Yaş değişkenine göre yapılan Anova testi sonuçları incelendiğinde; anlamlılık sigma 

değerinin 0,05’in altında olması nedeni ile hipotezler 8-9-10 ve 11 kabul edilmiştir 

(Sigma<0,05). Bireylerin sigara veya tütün ürünleri tüketim sıklığı, aylık sigara veya tütün 

ürünleri ödemesi ve kaçak sigara tüketimi yaşa göre farklılık göstermektedir. Bireylerin 

alkollü içecek tüketim sıklığının yaşa göre farklılık göstermekte olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2: Yaş Değişkenine İlişkin ANOVA Testi Tablosu 

Alt Boyut Yaş N Ort. Ss. F Anlamlılık Hipotez 

Durum 

Sigara veya 

Tütün Ürünleri 

Tüketim 

Sıklığı 

18-24 Yaş 373 511,01 294,29 7,058 0,00 Kabul 

25-34 Yaş 563 552,80 322,43 

35-44 Yaş 514 574,08 323,46 

45-54 Yaş 237 642,15 423,34 

55-64 Yaş 72 670,00 378,20 

65 yaş ve 

üzeri 

46 676,95 323,52 

Sigara veya 

Tütün Ürünleri 

Ödemesi 

18-24 Yaş 373 2,2466 1,1700 7,782 0,00 Kabul 

25-34 Yaş 563 2,5666 1,1932 

35-44 Yaş 514 2,5973 1,1958 

45-54 Yaş 237 2,8186 1,3765 

55-64 Yaş 72 2,8194 1,3668 

65 yaş ve 

üzeri 

46 2,5000 1,1690 

Kaçak Sigara ve 

Tütün Ürünleri 

Tüketimi 

18-24 Yaş 373 2,5362 0,6970 3,211 0,00 Kabul 

25-34 Yaş 563 2,5435 0,6849 

35-44 Yaş 514 2,5272 0,7120 

45-54 Yaş 237 2,5654 0,6772 

55-64 Yaş 72 2,4861 0,7504 

65 yaş ve 

üzeri 

46 2,1304 0,8329 

Alkollü içecek 

Tüketim Sıklığı 

18-24 Yaş 232 1,6595 1,2062 2,482 0,03 Kabul 

25-34 Yaş 310 1,7258 1,1344 

35-44 Yaş 303 1,7987 1,2135 

45-54 Yaş 152 1,9013 1,2957 

55-64 Yaş 42 1,9286 1,1129 

65 yaş ve 

üzeri 

25 2,2800 1,6207 

 

Katılımcıların eğitim durumu değişkeni dikkate alınarak uygulanan anova testi sonuçları 

incelendiğinde; anlamlılık sigma değeri 0,05’in altındadır. Bu nedenle hipotez 12-13-14 ve 15 

kabul edilmiştir (Sigma<0,05). Bireylerin, sigara veya tütün ürünleri tüketim sıklığı, aylık 
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sigara veya tütün ürünleri ödemesi ve kaçak sigara veya tütün ürünleri tüketiminin eğitime 

göre farklılık göstermektedir. Bireylerin alkol tüketim sıklığı eğitime göre farklılık 

göstermekte olduğu görülmüştür. 

Tablo 3: Eğitim Değişkenine İlişkin ANOVA Testi Tablosu 

Alt Boyut Eğitim N Ort. Ss. F Anlamlılık Hipotez 

Durum 

Sigara ve 

Tütün 

Ürünleri 

Tüketim 

Sıklığı 

Okur-yazar 52 647,30 467,11 2,407 0,01 Kabul 

İlköğretim 131 649,00 398,86 

Ortaöğretim 168 585,17 320,61 

Lise 564 569,92 334,35 

Yüksekokul 333 551,68 297,08 

Lisans 487 540,86 335,69 

Yüksek 

Lisans 

60 599,50 308,00 

Doktora 10 698,00 464,44 

Sigara ve 

Tütün 

Ürünleri 

Ödemesi 

Okur-yazar 52 2,3077 1,2915 4,358 0,00 Kabul 

İlköğretim 131 2,5878 1,2144 

Ortaöğretim 168 2,4583 1,1980 

Lise 564 2,5337 1,2085 

Yüksekokul 333 2,4835 1,1474 

Lisans 487 2,5565 1,2686 

Yüksek 

Lisans 

60 3,2833 1,3030 

Doktora 10 3,4000 2,0655 

Kacak 

Sigara ve 

Tütün 

Ürünleri 

Tüketimi 

 

Okur-yazar 52 2,0577 0,8947 6,101 0,00 Kabul 

İlköğretim 131 2,3588 0,7551 

Ortaöğretim 168 2,4286 0,7468 

Lise 564 2,5656 0,6777 

Yüksekokul 333 2,5646 0,6895 

Lisans 487 2,5749 0,6682 

Yüksek 

Lisans 

60 2,5667 0,6978 

Doktora 10 2,9000 0,3162 

Alkollü İçecek 

Tüketim 

Sıklığı 

Okur-yazar 27 10,370 11,087 3,809 0,00 Kabul 

İlköğretim 69 5,3478 5,8957 

Ortaöğretim 98 6,4286 7,6401 

Lise 324 5,6111 5,8497 

Yüksekokul 209 5,4306 5,7098 

Lisans 290 4,9621 5,3599 

Yüksek 

Lisans 

38 7,7632 7,7857 

Doktora 9 7,1111 4,2849 

 

Katılımcıların aylık gelir değişkeni dikkate alınarak uygulanan anova testi sonuçları 

incelendiğinde; hipotez 16-17-18 ve 19 kabul edilmiştir (Sigma<0,05). Bireylerin tütün 

ürünleri kullanma sıklığı, aylık tütün ürünleri ödemesi ve kaçak tütün ürünleri kullanımı aylık 
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gelire göre farklılık göstermektedir. Bireylerin alkollü içecek kullanım sıklığı da aylık gelire 

göre farklılık göstermektedir. 

Tablo 4: Aylık Gelir Değişkenine İlişkin ANOVA Testi Tablosu 

Alt Boyut Aylık Gelir N Ort. Ss. F Anlamlılık Hipotez 

Durum 

Sigara ve Tütün 

Ürünleri 

Tüketim 

Sıklığı 

0-1000TL  447 482,05 299,10 12,09 0,00 Kabul 

1001-

1500TL 

242 593,14 327,67 

1501-

2000TL 

332 600,81 327,25 

2001-

3000TL 

474 560,00 312,96 

3001-

4000TL 

216 641,48 405,14 

4001-

5000TL 

63 620,47 371,15 

5001TL 

üzeri 

31 868,06 430,29 

Sigara ve Tütün 

Ürünleri 

Ödemesi 

0-1000TL  447 2,0626 1,1046 30,15 0,00 Kabul 

1001-

1500TL 

242 2,4752 1,0938 

1501-

2000TL 

332 2,6175 1,1270 

2001-

3000TL 

474 2,5949 1,1395 

3001-

4000TL 

216 3,0833 1,3338 

4001-

5000TL 

63 3,1111 1,5461 

5001TL 

üzeri 

31 3,9355 1,7689 

Kacak Sigara 

ve Tütün 

Ürünleri 

Tüketimi 

0-1000TL  447 2,4362 0,7692 5,860 0,00 Kabul 

1001-

1500TL 

242 2,4339 0,7328 

1501-

2000TL 

332 2,4578 0,7133 

2001-

3000TL 

474 2,6287 0,6382 

3001-

4000TL 

216 2,6481 0,6370 

4001-

5000TL 

63 2,6508 0,5999 

5001TL 

üzeri 

31 2,6774 0,5992 

Alkollü İçecek 

Kullanımı 

0-1000TL  252 4,8175 6,4045 2,622 0,00 Kabul 

1001- 139 6,8633 7,1891 
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Sıklığı 1500TL 

1501-

2000TL 

192 5,1563 5,0688 

2001-

3000TL 

274 5,6496 5,7462 

3001-

4000TL 

139 6,2374 6,4847 

4001-

5000TL 

45 6,1333 6,7339 

5001TL 

üzeri 

23 7,8696 6,7642 

 

2.3. Korelasyon Analizi Hipotezleri ve Bulguları: 

H20:Sigara ve tütün ürünlerini tüketimini bırakma etkeni ile alkolü içeceklerin tüketimini 

bırakma etkeni arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

Tablo 5: Sigara ve tütün ürünlerini bırakma etkeni ile alkollü içecek kullanımını 

bırakma etkeni arasındaki korelasyon ilişkisi 

Korelasyonlar Sigarayı Bırakma 

Etkeni 
Hipotez 20 kabul edilmiştir. 

 

Alkollü İçecek Kullanımı Bırakma 

Etkeni 

Pearson Correlation ,374 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1064 

Bireylerin sigara veya tütün ürünlerini bırakma etkeni ile alkollü içecek kullanımını bırakma 

etkeni arasında anlamlı ve pozitif korelasyon saptanmıştır. Bireylerde sigara veya tütün 

ürünleri kullanımı azaldıkça alkol kullanımı da azalmakta, sigara veya tütün ürünleri 

kullanımı arttıkça alkol kullanımı da artmaktadır (Sigma<0,05). Bu durumda hipotez 20 kabul 

edilmiştir. 

H21:Alkollü içecek ödemesi ile kaçak alkollü içecek tüketimi arasında anlamlı ve pozitif bir 

ilişki vardır. 

Tablo 6: Alkollü içecek ödemesi ile kaçak alkollü içecek kullanımı korelasyon ilişkisi 

Korelasyonlar Alkollü İçecek Ödemesi 

Hipotez 21 red edilmiştir. 

 

Kacak Alkollü İçecek Kullanımı 

Pearson Correlation -,227 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1064 
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Bireylerin aylık alkollü içecek ödemesinin yüksek olduğu durumlarda kaçak alkollü içecek 

kullanım sıklığı ve tercihi az olmaktadır. Bireylerin aylık alkollü içecek ödemesinin düşük 

olduğu durumlarda ise kaçak alkollü içecek kullanımı ve tercihinin arttırdığı sonucu elde 

edilmiştir. Bu negatif ilişki neticesinde hipotez 21 red edilmiştir. Alkollü içeceklerde 

kaçakçılık faaliyetlerinin neden olduğu ticari rant ve tüketim ayrıca incelenmelidir.  

H22:Vergi yükü ile kaçak sigara ve tütün ürünleri tüketimi arasında anlamlı ve pozitif bir 

ilişki vardır. 

Tablo 7: Vergi Yükü ile Kaçak Sigara ve Tütün Ürünleri Kullanımı Korelasyon İlişkisi 

Korelasyonlar Vergi Yükü 

Hipotez 22 kabul edilmiştir. 

 

Kaçak Sigara ve Tütün Ürünleri 

Kullanımı 

Pearson Correlation ,132 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1805 

 

Sigara ve tütün ürünleri üzerindeki vergi yükü ile kaçak sigara veya tütün ürünleri kullanımı 

arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur (Sigma<0,05). Sigara ve tütün ürünleri 

üzerinde arttırılan vergi yükü kaçak sigara veya tütün ürünleri kullanımı da artmaktadır. 

Sigara ve tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması kaçak sigara veya tütün ürünleri 

kullanımı azaltacaktır. Bu nedenle hipotez 22 kabul edilmiştir. 

H23:Artan vergi oranları ile alkollü içecek ve tütün ürünleri tüketimi arasında anlamlı ve 

negatif yönde bir ilişki vardır. 

Tablo 8: Artan Vergi Oranı İle Tüketim Arasındaki Korelasyon İlişkisi 

Korelasyonlar Tüketim 

Hipotez 23 red edilmiştir. 

 

Artan Vergi Oranı 

Pearson Correlation ,258 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1805 

 

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi oranlarındaki artışlar tüketimi 

azaltmamaktadır. Aksine az da olsa tüketim üzerinde pozitif etki yaratmaktadır. Artan 

vergilerin alkol ve sigara tüketimi üzerinde azaltıcı bir etkisi gözlemlenmemiştir. 

(Sigma<0,05) Böylece hipotez 23 hipotez reddedilmiştir. 
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H24:Eğitim seviyesi ile sigara ve tütün ürünleri tüketim sıklığı arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir ilişki vardır. 

Tablo 9: Eğitim Seviyesi İle Sigara ve Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı Korelasyon 

İlişkisi 

Korelasyonlar Eğitim 

Hipotez 24 red edilmiştir. 

 

Sigara ve Tütün Ürünleri Tüketim 

Sıklığı 

Pearson Correlation -,068 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1805 

 

Eğitim seviyesi sigara veya tütün ürünleri kullanım sıklığını negatif yönde etkilemektedir. 

Bireylerin eğitim seviyesi arttıkça sigara veya tütün ürünleri kullanımı da azalacaktır. 

(Sigma<0,05) Bu durumda hipotez 24 red edilmiştir. 

H25:Eğitim seviyesi ile alkollü içecek tüketiminin azaltılması arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir ilişki vardır. 

Tablo 10: Eğitim Seviyesi İle Alkollü İçecek Kullanımını Azaltma Yöntemi Korelasyon 

İlişkisi 

Korelasyonlar Eğitim 

Hipotez 25 kabul edilmiştir 

Alkollü İçecek Kullanımını 

Azaltma Yöntemi 

Pearson Correlation ,095 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1064 

 

Eğitim seviyesi ile alkollü içecekleri azaltma yöntemi pozitif yönde ilişkilidir. Bireylerin 

eğitim seviyesi arttıkça alkolü azaltma eğilimleri de artacaktır. (Sigma<0,05) Bu durumda 

hipotez 25 kabul edilmiştir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bu çalışmada sonucunda alkol ve tütün ürünlerinin tüketimine yönelik gerçekleştirilen saha 

araştırmasından elde edilen bulgular şunlardır: 

Bireylerin; sigara ve tütün ürünleri tüketim sıklığı, kaçak sigara ve tütün ürünleri tüketimi, 

sigara veya tütün ürünleri harcamaları cinsiyet, yaş, eğitim ve aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. Bireylerce; sigara ve tütün ürünleri tüketiminin diğer tüketim harcamalarını 

etkilediği görüşü cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
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Bireylerin; alkollü içecek kullanım sıklığı cinsiyet, yaş, eğitim ve aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir. Bireylerin kaçak alkollü içecek tercihi ve alkollü içecek harcamaları cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir. 

Bireylerin; sigara ve tütün ürünleri tüketimini bırakma etkeni ile alkollü içecek tüketimini 

bırakma etkeni arasında pozitif bir ilişki saptamıştır. Bireylerde sigara ve tütün ürünleri 

tüketimi azaldıkça alkollü tüketimi de azalmakta, sigara ve tütün ürünleri tüketimi artıkça 

alkol tüketimi de artmaktadır. 

Bireylerin; aylık alkollü içecek ödemesinin yüksek olduğu durumlarda kaçak alkollü içecek 

kullanım sıklığı ve tercihinin az olduğu, bireylerin aylık alkollü içecek ödemesinin düşük 

olduğu durumlarda ise kaçak alkollü içecek kullanım sıklığı ve tercihinin arttırdığı sonucu 

elde edilmiştir. Bu durum alkollü içecekler üzerindeki kaçakçılık faaliyetleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle alkollü içeceklerde ticari rant ve tüketim ilişkisini ayrıca 

incelemek gerekmektedir. Öyle ki bu ürünler üzerinde uygulanan özel tüketim vergilerinin 

neden olduğu fiyat artışlarının bazı kesimlerce ticari rant olarak değerlendirilmesi, kaçakçılık 

faaliyetlerinin icra edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Sigara ve tütün ürünleri üzerindeki vergi yükü ile kaçak sigara veya tütün ürünleri kullanımı 

arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin 

çoğunluğu kaçak sigara ve tütün ürünlerini tercih etmelerinin nedeni olarak, vergilemenin 

ürünler üzerinde neden olduğu fiyat atışlarını göstermektedirler. Saha araştırmasında Ege 

bölgesindeki bir erkek katılımcının anket formu üzerine düştüğü "Türk milleti olarak başka 

yönelecek bir şey yok, sürekli zam gelmesi kullanımı azaltmayacağı gibi bizleri kaçak 

sigaraya zorluyor" notu kaçak ürün kullanımına ilişkin dikkat çekici bir ibaredir. Tütün 

ürünleri üzerindeki vergi yükü arttıkça bireylerin kaçak ürün tüketimi artmakta, vergi yükü 

azaldıkça kaçak ürün tüketimi azalmaktadır. 

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan vergi artışları ürünlerin tüketimini 

azaltmamaktadır. Bir başka değişle artan vergilerin alkol ve tütün ürünleri tüketimi üzerinde 

azaltıcı bir etkisi gözlemlenmemiştir. Aksine vergi artışlarının az da olsa ürünlerin tüketimi 

üzerinde pozitif bir etki yaratmakta olduğu saptanmıştır. Bu durum ülkemizde alkollü 

içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi artışlarının ürünlerin tüketiminin 

bırakılmasında tek başına etkili olmadığının göstergesidir. Zira yapılan araştırmada alkollü 

içecek ve tütün ürünleri kullanan bireylerin çoğu, vergi oranlarında olası bir indirime gidilse 

dahi tüketim tercihini ve miktarlarını değiştirmeyeceğini, hatta ürünler üzerinde 

gerçekleştirilen vergi artışlarının bile ürünlerin tüketimine yönelik tercihlerini 

değiştiremeyeceğini ve aynı oranda ürün tüketmeye devam edeceklerini belirtmişlerdir. 

Bireylerin eğitim seviyesi alkol ve tütün ürünleri kullanımını etkilemektedir. Bireylerin eğitim 

seviyesi artıkça alkol ve tütün ürünleri kullanımı azalacaktır: lakin araştırmaya katılan 

bireylerin çoğunluğu alkol ve tütün ürünlerini tamamen bırakmadaki en büyük etkenin sağlık 

sorunları, azaltılmasındaki en büyük etkenin ise alkol ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik 

okullarda verilen eğitimlerin artırılması olduğu görüşündedir. 

Sonuç olarak; Türkiye’de alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan özel tüketim vergilerinin 

bütçeye sağladığı gelirler bakımından vergilemede hedeflenen mali amacı kısmen yerine 

getirdiği; ancak vergileme ile hedeflenen ekonomik ve sosyal fayda amacında beklenen 

işlevselliği tam olarak yerine getirilemediği ve tüketici tercihlerine yön vermede başarılı bir 

grafik sergileyemediği görülmektedir. Dolayısıyla toplum sağlığı için zararlı olarak kabul 
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edilen bu ürünlerin tüketiminin kısılmasında vergilemenin tek başına etkili olmadığı ve kayıt 

dışı ekonominin oluşumuna sebebiyet verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda ürünlerin 

tüketiminin azaltılmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, verginin 

kayıt dışı ekonomiye sebebiyet veren yapısının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların 

yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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ÖZET: Türkiye’de kamu personeli için 1879 yılından itibaren uygulanan sicil sistemi 

kaldırılmış ve yerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bir düzenleme yapılarak yeni 

bir personel değerlendirme yöntemi getirilmemiştir. Bununla birlikte Devlet Personel 

Başkanlığının yaptığı mevzuat hazırlıklarından yola çıkarak sicil yerine getirilecek olan 

sistemin “performans değerlendirmesi” olduğu anlaşılmaktadır. Performans sistemi 

Türkiye’de kamu personeli için sağlık, eğitim, emniyet gibi bazı alanlarda da 

uygulanmaktadır. Ancak halihazırda Türkiye’de mevzuatta genel olarak kamu personelini 

değerlendirecek bir sistem bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı öncelikle performans 

değerlendirmenin ne olduğunu ve kamuda uygulanmasının mümkün olup olmadığını 

sorgulamaktır. Bu analizden sonra Türkiye’de Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapım 

hazırlığında olunan performans değerlendirmesine ilişkin mevzuat ele alınacak ve sicil 

sisteminden farkları ortaya konmaya çalışılacaktır. Yaklaşık üç milyon kamu personelinin 

değerlendirme yöntemi olacak olan performans değerlendirme sisteminin genel olarak analiz 

edilerek Türkiye’deki mevzuat çalışmalarının analiz edilmesi bu bildirinin konusunu 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu personeli, personel değerlendirme, sicil, performans 

değerlendirme, performans ödeme. 

THE PUCLIC PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM IN TURKEY 

ABSTRACT: For the public personnel in Turkey, the registry system which was applied 

since 1879 was abolished and instead a new personnel evaluation method was not introduced 

in the Civil Servants Law No. 657. However, it is understood that the system which will be 

fulfilled by registering from the legislative preparations made by State Personnel Presidency 

is "performance evaluation". The performance system is also being applied for public 

personnel in Turkey in some areas such as health, education and safety. However, there is 

currently no system in Turkey to assess public personnel in general in legislation. The purpose 

of this study is primarily to question what performance evaluation is and whether it is possible 

to implement it in the public sector. After this analysis, the legislation regarding the 

performance evaluation prepared by the State Personnel Presidency in Turkey will be 

discussed and the differences will be tried to be revealed from the registry system. It is the 

subject of this declaration to analyze the legislative work in Turkey by generally analyzing the 

performance evaluation system, which will be the method of evaluation of approximately 

three million public personnel. 

Key Words: Public personnel, personnel evaluation, registry system, performance evaluation, 

performance pay 
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GİRİŞ 

Hem dünyada hem de Türkiye’de kamu yönetimi reformları hep gündemde olmuş ve bu 

reformlar kapsamında yapılan hazırlık çalışmaları ”ekonomik programın” ayrılmaz bir parçası 

olarak yürütülmüştür. Sosyo-ekonomik yapıda istikrar sağlama amacı doğrultusunda mali 

uyarlanma ve yapısal reform olmak üzere iki araç üzerinden çalışmalar ilerlemektedir. Bu iki 

araç birbirini tamamlayarak işlese de aslında öz itibariyle amaç bakımından birbirlerinden 

farklılaşmaktadırlar. Mali uyarlamanın özü kamu bütçesinden kısıtlama yapmaktır. Kısıtlama 

yapılacak en önemli politika unsuru olarak da istihdam yapısı görülmekte ve bu doğrultuda 

çalışmalar yapılmaktadır. Yapısal reformlar ise mali uyarlamanın gereklerini sağlamak üzere 

özellikle kamu yönetiminde ve mali alanda düzenleme yapılmasını amaçlamaktadır (Güler, 

2003:1-10). Bu süreçte kamu finansmanını zorlayan gerekçeler olarak sunulan, kamu personel 

sisteminde memurluk rejiminin temel unsurlarından biri olan otomatik ve düzenli maaş 

artışının önüne geçilmesi en önemli hedeflerden biri olmuş ve bu kapsamda kamu kurum ve 

kuruluşlarında performans yönetimi ve onun aracı olan performans değerlendirme ön plana 

çıkarılmıştır.  

Performans değerlendirme ve performansa bağlı ödeme ya da ek ödeme sistemi son dönemde 

kamu örgütlerinde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu yöntem hızla yaygınlaşsa da sistemi 

uygulamaya yönelik pek çok zorluk yaşandığına, performans değerlendirme ve ödeme 

sisteminin başarısız olduğuna ilişkin iddialar bulunmaktadır. Türkiye’de de 2011 yılında bir 

Torba Kanunla temelleri 1879 yılında atılmış olan sicil sistemi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunundan  (DMK) çıkarılarak kaldırılmıştır. Yeni dönemde kamuda uygulanmaya 

başlayacak olan sistemin performans değerlendirme olacağı bilinmektedir. Devlet Personel 

Başkanlığının (DPB) konuya ilişkin mevzuat çalışmaları bulunmaktadır. Ancak mevcut 

durumda kamu personeline uygulanan, mevzuatta yer alan genel bir personel değerlendirme 

yöntemi bulunmamaktadır. Performans değerlendirme Türkiye’de eğitim, sağlık ve emniyet 

gibi bazı alanlarda kısmen uygulanmakta olup, bazı hizmet alanlarında ödeme sistemiyle 

ilişkisi kurulmuştur. Örneğin Sağlık Bakanlığı döner sermayeye bağlı ek ödeme sistemi olarak 

performans ödemesi uygulamasını 2004 yılından itibaren uygulamaktadır. Ancak performansa 

dayalı ödeme sistemi farklı bir çalışmanın konusu olup bu çalışmada performans 

değerlendirme yöntemi üzerine odaklanılmıştır. 

Çalışmada öncelikle performans değerlendirmenin tanımı yapılacak ve kamuda bu 

değerlendirme yöntemini uygulamanın mümkün olup olmadığı tartışmaya açılacaktır. İzleyen 

bölümde DPB tarafından hazırlıklarına devam edilen mevzuat çalışması değerlendirilecek ve 

Türkiye’de sayısı yaklaşık üç milyon civarında olan kamu personelini nasıl bir değerlendirme 

sisteminin beklediği, bu sistemin boyutları, sicil sisteminden farkları analiz edilmeye 

çalışılacaktır. 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

“Performans değerlendirmesi”, “sicil”, “liyakat değerlendirmesi”, “başarı değerlendirmesi” 

gibi farklı adlar verilen (Eke, 1989: 33) personel değerlendirmesi, personelin işteki 

başarılarını, tutum ve davranışlarını, kişisel özelliklerini tespit ederek değerlendirmek 

anlamını taşımaktadır. Böylece personelin işteki başarısı ya da başarısızlığına ilişkin bir 

yargıya varılmaktadır. Personel değerlendirmesi kurumda insangücü planlamasının, 

ilerlemenin, yükselmenin, ücretlendirmenin, terfi ve nakillerin, eğitim ihtiyacının 

belirlenmesinin ve işten ayrılmanın bir aracı olarak kullanılabilmektedir (Bakan ve 

Kelleroğlu, 2003: 108,109).  
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Yönetimin elindeki insan gücünü etkili ve verimli bir şekilde istihdam etmesi önemli bir 

zorunluluktur. Buradaki “yönetim” kamu veya özel olabilir. Her iki alan temel ilkeler 

bakımından birbirinden farklı olsa da, günümüzde ne kamuda ne de özelde üzerinde tam 

olarak görüş birliğine varılmış, herkesçe benimsenmiş, bir personel değerlendirme yöntemi 

bulunmamaktadır. Canman’a göre üzerinde görüş birliğine varılan tek nokta;  personelin 

değerlendirilmesinin gerekliliğidir. Çünkü bu değerlendirme sayesinde, personelin 

görevindeki yeterlik düzeyi ortaya konur, göreve ilişkin güçlü ve zayıf yönleri saptanır ve 

kişiye kendini geliştirebilme imkânı tanınmış olur. Liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi için de 

personele ilişkin değerlendirmelerin kurumda düzenli olarak yapılması bir zorunluluktur. 

Böylece yükselmeye ve ödüllendirmeye ilişkin politika tespiti yapılabileceği gibi hangi 

alanlarda personelin eğitime ihtiyacı olduğu da tespit edilebilir (Canman, 1993:2, 95). 

Personelin değerlendirilmesine ilişkin farklı yöntemler olabilir. Bunlardan en yaygın olanı 

sicil ve performans değerlendirmesidir. Yaygın kullanımda her iki değerlendirme yönteminin 

birbirinden farkı, performans değerlendirmesinde özellikle ödeme sistemiyle ve görevin 

sonlandırılmasıyla kişinin performansı arasında bağlantı kurulabilmesidir.  

Personelin değerlendirmesinde üzerinde durulması gereken farklı bir boyut da 

değerlendirilecek niteliklerin neler olacağıdır. Personelin kişiliğinin, işteki üretiminin, 

veriminin önemli olduğunu vurgulayanların yanında personelin yaratıcıklarının ortaya 

çıkmasını destekleyecek personel değerlendirme yöntemleri uygulanması gerektiğini 

savunanlar da bulunmaktadır (Eke: 1989: 36). Bu anlamda personel değerlendirme yöntemleri 

de birbirlerinden farklılaşmaktadır. 

Performans değerlendirme en yalın olarak bir “personel değerlendirme yöntemi” olmakla 

birlikte aslında genel olarak performans yönetiminin bir parçasıdır. Daha çok 1980’lerden 

sonra telaffuz edilse de “yeni” bir kavram değildir. Taylor’un bilimsel yönetim anlayışının 

temeli “performans” kavramına dayanmaktadır. Taylor kitabında bilimsel yönetimin ilkelerini 

analiz ederken personelin en yüksek performansı gösterebilmesi için neler yapılması gerektiği 

konusunu masaya yatırır. Taylor’a göre her işçi tarafından yapılan işin miktarının ve işçinin 

verimliliğinin kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Bu kayıtlar tutulduğu takdirde işçinin 

gelişim düzeyi takip edilerek ücreti arttırılabilecek ya da bu standartlara ulaşamayanın 

görevine son verilecektir. Bu yöntem yöneticiye işçinin performansını ölçebileceği bir 

standart sağlayacaktır  (Taylor, 2014). Böylece performans değerlendirmesi uygulamalarının 

bilimsel yönetim akımıyla birlikte 20. yüzyılın başlarında uygulanmaya başladığını söylemek 

mümkün hale gelmektedir. 

Performans değerlendirme yapılabilmesi için öncelikle yapılacak olan işin-görevin 

tanımlanması gerekmektedir. Kişinin performansını ölçebilmek için bu, mutlak surette 

gereklidir. Çünkü böylece personelin iş tanımını gerçekleştirip gerçekleştirmediği ya da ne 

düzeyde gerçekleştirdiği sayısal olarak ölçülecektir. Performans değerlendirme, yapılmış iş 

tanımına uygun olarak amaçlanmış olan hedeflere uygunluk çerçevesinde işe yönelik çıktı 

miktarının nicel olarak ölçümü ve bu ölçümler üzerinden personelin değerlendirilmesidir.  

1980’lere kadar performans değerlendirme benzeri uygulamalar tüm dünyada uygulanmakla 

beraber bu tarihten sonra bireye yönelik performans değerlendirme uygulamaları artmıştır 

(Uysal, 2015: 37).  Örgütler arası “rekabet” kavramının ortaya çıkması beraberinde insanın da 

bir “kaynak” olarak tanımlanmasını getirmiştir. Örgütlerin birbirleriyle rekabet edebilmeleri 

için de insan kaynaklarını güçlendirmeleri gerekmiştir. Bu anlamda 1980 sonrası örgütleri 
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kara geçirebilmek amacıyla personel için performans kriterleri belirlemek ve buna uygun bir 

personel değerlendirme yöntemi belirleyerek personel çalıştırmak yaygın hale gelmiştir.  

Yukarıda verilen tanımlar ve getirilen açıklamalar bağlamında bakıldığında performans 

değerlendirme yönteminin kamudan çok özel sektöre uygun bir personel değerlendirme 

yöntemi olduğu kanısına ulaşılabilir. Özellikle Türkiye açısından bakıldığında bu önerme 

daha da güçlenmektedir. Çünkü Türkiye’de çalışan kamu personelinin performans kriterlerini 

ölçmeye dayanak teşkil edecek bir iş tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte personelin 

temel ücretini belirlemeye yönelik herhangi bir mevzuat da bulunmamaktadır. Kamuda temel 

istihdam biçimi “güvenceli çalışma” anlayışı üzerinde yükselen memurluk olduğu için 

personelin düşük performans gösterdiği gerekçesiyle işten çıkarılması da mümkün değildir. 

Ancak kamuda sağlık, emniyet ve eğitim alanlarında performans değerlendirilmesi 

uygulanmakta olup, sağlık alanında döner sermaye üzerinde ek ödeme olarak performans 

ödemesi de yapılmaktadır.  

TÜRKİYE’DE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN 

KURULMA SÜRECİ 

Türkiye’de kamu yönetimi reformunun bir parçası olarak kamu personel sisteminde “etkinlik” 

ve “verimlik” arayışı doğrultusunda yeniden yapılandırma çabası özellikle yaklaşık on üç 

yıldan beri gündemde tutularak çok tartışılmıştır. 1989 yılından itibaren kurumsal işleyiş ve 

uygulama sürecine ilişkin yapılanların kamu personel sistemi açısından somut görünümü, 

2003 yılının ilk yarısında başlayan hazırlık çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlamış ve 

yaklaşık iki yıl sürmüş, taslak metin Haziran 2004’te ortaya çıkmıştır. Çeşitli kesimlerle 

yapılan görüşmeler ve gözden geçirmeler sonucunda Ekim 2005 yılında taslağa son şekil 

verilerek “Kamu Personeli Kanun Tasarısı Taslağı” başlığıyla kamuoyu gündemine 

getirilmiştir. Ancak bürokrasinin ve sendikaların yoğun eleştirisi nedeniyle hükümet 

tarafından geri çekilmiş ama bu konudaki çalışmalara devam edilmiştir. Bu alanda yeniden 

yapılandırmanın gerekçesi, “yeni devlet anlayışına uygun kamu personel sistemini inşa 

etmek”tir. Bu amaçla, 2006 yılında daha önce yapılan taslak düzenlemeler de dikkate 

alınarak, “Devlet Memurları Kanun Tasarısı Taslağı” kamuoyuna sunulmuştur.  

Yapılan tüm mevzuat çalışmaları dikkate alındığında ortaya çıkan Türkiye’deki kamu 

personel sisteminin çatısını oluşturan temel noktaları hedef alarak değiştirme planıdır.  Kamu 

personel sistemi “esnekleşme” üzerinden yeniden inşa edilmek istenmektedir. Buna bağlı 

olarak da yapılmak istenen en temel değişiklik bu çalışmanın da konusunu oluşturan kamu 

personeli değerlendirme sisteminin değiştirilmesi, sicil sisteminden performans 

değerlendirilmesine geçilmesi ve performans ödeme uygulamasının başlatılmasıdır. Kamu 

personelinin tüm hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 657 sayılı DMK’nın çekirdek kanun 

olarak varlığını hala sürdürmesine rağmen, kamu personeline ilişkin düzenlemeler Torba 

Kanunlarla ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle hızlı bir şekilde hayata geçirilmektedir. 

Geçmiş düzenlemeler de dikkate alındığında üzerinde ısrarla durulan ve düzenlenmesi istenen 

“memurun değerlendirilmesi” konusu olmuştur. Konu yeniden yapılandırma çalışmaları 

kapsamında ilk olarak 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamında ele alınmıştır.* Ardından yukarıda 

                                                 

* 5227 sayılı Kanun Devlette reform çalışmaları kapsamında “Kamu Yönetimi Temel Kanunu 

Tasarısı”’nın sonucu olarak 2004 yılında TBMM tarafından kabul edilmiş ancak dönemin 

Cumhurbaşkanı tarafından 22 maddesinin uygun görülmemesi nedeniyle yeniden görüşülmek 

üzere geri gönderilmesi ve çeşitli kesimlerin tepkileri nedeniyle hükümet tarafından geri 

çekilmiş ve kadük kalmıştır. 
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bahsedilen kamu personel reform çalışmalarında da konu ele alınarak canlı tutulmuştur. Bu 

konuda istenilen sistemi kurmanın somut bir adımı olarak 2011 yılında, 6111 sayılı Torba 

Kanun ile, 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle sicil sistemi kaldırılmıştır.† Sicil 

sisteminin kaldırılması performans sisteminin uygulamaya geçirilmesini kolaylaştırıcı bir 

adım olmuştur. 

 2011 Yılında Yapılan Değişikliğe Kadar Olan Dönemde Memurun Değerlendirilmesi: 

Sicil Sistemi 

2011 yılında yapılan değişikliğe kadar memurun değerlendirilmesi 657 sayılı DMK ve 

18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil 

Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktaydı. Sicil Yönetmeliğinde değerlendirmenin esasları 

belirtilmiş ve bu esaslar; devlet memurlarının yeterliliklerinin tespitinde, kademe 

ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayırmada, hizmetle ilişiklerinin 

kesilmesinde ve görev değiştirmelerde başlıca dayanak noktası oluşturmuştur. Değerlendirme, 

ilke olarak sicil raporlarına dayanmaktaydı. Ancak memurla ilgili yapılacak son 

değerlendirmede varsa müfettiş raporlarından da yararlanılmaktaydı. Memurlar, DPB’nin 

olumlu görüşü alınarak çıkarılacak özel yönetmelikle belirlenen sicil amirleri tarafından 

değerlendirilmekteydi. 

Her memurun bir sicil dosyası bulunmakta ve bu dosyanın en önemli parçasını da personel 

hakkında değerlendirmenin yapıldığı sicil raporu oluşturmaktaydı: (Devlet Memurları Sicil 

Yönetmeliği, 1986: Ek-1: Devlet Memurları Sicil Raporu) Dört bölümden oluşan raporun 

birinci bölümünde, sicil amirlerinin memurun tespit edilebilen iyi ya da kötü alışkanlıkları ile 

kabiliyetlerini dikkate alarak genel durum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini 

belirttikleri şahsiyet değerlendirmesine yer verilmekteydi. İkinci bölümde, memurun 

görevinde gösterdiği başarının bazı sorular sorularak değerlendirilmesi söz konusuydu. 

Üçüncü bölümde, eğer memur aynı zamanda bir yönetici ise sicil amirlerinin memurun 

yöneticilik ehliyeti hakkındaki notlarına yer verilmekteydi. Son bölümde ise, memur eğer 

yurtdışında bulunuyorsa memurun ülkeyi temsilde ve menfaatlerini korumada gösterdiği 

başarının sicil amirleri tarafından değerlendirilmesi söz konusuydu. Yönetmeliğe göre 

memurlar için düzenlenen sicil raporunda birinci bölüm hariç diğer bölümlerde yer alan 

sorulara karşılık sicil amirlerinin her biri ayrı olarak memurlara 100 puan üzerinden bir puan 

verirlerdi. Memurların sicil notu da sicil amirlerince verilen notların ortalamasına göre 

belirlenirdi. Memurun kurumunda-işinde başarılı sayılabilmesi için sicil notunun en az 60 

olması yani “orta” olması gerekmekteydi. Bu durumda memur olumlu sicil almış sayılırdı. 60 

puanın altında not alan memurlar ise yetersiz görülerek olumsuz sicil almış sayılırlardı.‡ Sicil 

amirleri tarafından yetersiz olarak değerlendirilen memurlar, gizli bir yazı ile kendilerinde 

saptanan yetersizliklere ilişkin uyarılırdı. Uyarılan memurlar uyarı yazısına karşı bir ay içinde 

atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirlerdi. Atamaya yetkili amir itiraza ilişkin 

kararını iki ay içinde ilgili memura bildirirdi. İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar, 

başka bir sicil amirinin emrine atanırdı. Atandıkları sicil amirlerinden de olumsuz sicil 

almaları durumunda memuriyetle ilişikleri kesilirdi.  

                                                 

† Bu değişiklik 6111 sayılı Kanun ile yapılmıştır. RG: 25.02.2011, 27857 Mükerrer. 

‡ Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 16. Maddesinde sicil puan ve karşılıkları 

belirtilmiştir. Buna göre; 90-100 arası “çok iyi”, 76-89 arası “iyi”, 60-75 arası “orta”, 00-59 

arası “yetersiz” olarak tanımlanmıştır. 
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657 sayılı Kanun kapsamında memur değerlendirmesinin temel özelliğini, hem hizmet sunma 

sırasında hem de hizmet dışındaki “kişilik” ve “kişisel yeterlilik” ölçütü oluşturmaktaydı. 

Amaç kişinin çalıştığı kurumun etkinlik ve verimliliğine katkıda bulunacak işi ne derecede 

yerine getirip getirmediğinin ölçümlenmesi değil; kişinin görevindeki başarısının 

değerlendirilmesiydi. Başka bir ifadeyle sicil sistemi iş odaklı, performans ölçme amacına 

odaklanmış bir yapı değildi (Güler, 2005:288).  

Uzunca bir süredir yapılmak istenen ise, sicil sistemin istendiği gibi kamu personel sisteminde 

etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği sağlayamadığı düşüncesiyle terk edilmesidir. İş odaklı, 

performansa dayalı bir sistemin memur değerlendirilmesinin temelini oluşturması, kamu 

personel sistemi reformunun gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. Bu amaçla bir takım 

hazırlıklar yapılmıştır. İlki 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı olmuştur. Kamu Yönetiminde Denetim başlığı 

altında 39. maddeye göre “Kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetimi; hukuka 

uygunluk, malî denetim ve performans denetimini kapsar:…… Performans denetimi; 

yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların plânlanması, 

uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verimliliğin ve etkililiğin 

denetlenmesini ifade eder.” Ayrıca; Kanun’un İnsan Kaynakları Yönetimi başlığı taşıyan 46. 

maddesinde “memurlar ve diğer kamu görevlileri, performans ölçütlerine göre değerlendirilir 

ve ödüllendirilir.” şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek reform sürecinde konu gündeme 

getirilmiştir. Memur değerlendirme yöntemine ilişkin diğer alt düzenlemelerde de aynı talep 

devam ettirilmiştir. 

2005 yılında gündeme getirilen ve kamuoyunda tartışılan Kamu Personeli Kanun Tasarısı 

Taslağında reform sürecini yöneten temel kanuna uyumlu bir şekilde “en iyi kamu hizmeti” 

sunma anlayışını belirleyecek unsur, rekabete uygun çalışacak personel istihdamını yaratmak 

olarak belirlenmiştir. Taslakta performans ve kalite kriterleri belirlenerek performansa dayalı 

çalışma ve işe göre ücretlendirme temel alınmaktadır. Taslağın 71. maddesindeki 

“memurların ehliyetlerinin tespitinde, ilerleme ve yükselmelerinde, emekliye ayırma veya 

görevle ilişiklerinin kesilmesinde; sözleşmeli personelin ise ehliyetlerinin tespitinde, 

yükselmelerinde, sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshinde özlük ile personel ve başarı 

değerlendirme dosyalan başlıca dayanaktır” ifadesi ve 73. maddesinde yer alan “memurların 

ve sözleşmeli personelin başarılarının değerlendirilmesinde, performans değerlendirme 

sonuçları ile varsa, kurum çalışanlarının ve kurum hizmetlerinden yararlananların, genel kabul 

görmüş bilimsel yöntemlerle belirlenen hizmete ilişkin değerlendirmelerinden de yararlanılır.” 

ifadesi istenilen yapının bir özeti şeklindedir. Yine aynı Taslağın “Performans Ödemesi” 

başlıklı maddesinde ise “personelin yıllık performans değerlendirme sonuçlarına göre, temel 

görev aylığının veya temel görev ücretinin yüzde beşini ve ilgili kurum bütçesine memurlar, 

diğer kamu görevlileri ve sözleşmeli personel için konulan toplam personel giderleri 

ödeneğinin yüzde birini geçmemek üzere öngörülen performans ödeneğinden karşılanmak 

suretiyle, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üst yöneticilerinin, belediyelerin 

kurdukları birliklerde birlik meclisinin, kamu iktisadî teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında 

yönetim kurulunun onayı üzerine, değerlendirmeyi takip eden yılda aylık olarak performans 

ödemesi yapılabilir. Bu şekilde bir malî yıl için ödenmesi öngörülen performans ödemesi 

toplam tutarı, kurum bütçesinde öngörülmüş olan performans ödeneği tutarını geçemez. Yıllık 

performans değerlendirmesine esas olmak üzere kurumlarda ve bunların birimlerinde 

uygulanacak performans kriterleri, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine ilgili 

kurumlarca belirlenerek performans değerlendirmesinin yapılacağı malî yılın ilk ayı içinde 

kurum personeline duyurulur. Performans ödemesine esas teşkil edecek kriterlerde, personelin 

yılı içinde yaptığı fazla çalışma süreleri de göz önünde bulundurulur. Kurumlarda, varsa en 

çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası temsilcisinin katılımıyla ilgili kurumun üst 
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yöneticisinin belirleyeceği beş kişilik performans değerlendirme komisyonu veya 

komisyonlarınca, Haziran ve Aralık aylarında yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre, 

memurlar, diğer kamu görevlileri ve sözleşmeli personelin yıllık performans değerlendirme 

sonuçları, uygun araçlarla ilan edilir.” şeklinde ifade edilerek kamu personel sisteminde 

yaratılmak istenen politika pekiştirilmiştir. 

Çeşitli nedenlerle geri çekilen Tasarı Taslağı benimsediği ruhu kaybetmeden yapılmak istenen 

düzenleme 2006 yılında yeniden gündeme gelen Devlet Memurları Kanun Tasarısı 

Taslağı’nda dile getirilmiştir. Tasarı’nın “Personel ve Başarı Değerlendirmesi” başlığı altına 

“Memurların ehliyetlerinin tespitinde, ilerleme ve yükselmelerinde, emekliye ayırma veya 

görevle ilişiklerinin kesilmesinde özlük ile personel ve başarı değerlendirme dosyaları başlıca 

dayanaktır.”“Personel ve başarı değerlendirme amirleri, düzenleyecekleri personel ve başarı 

değerlendirme formlarında, memurların görevlerinde başarılarını, bilgilerini, yöneticilik 

ehliyetleri ile temsil kabiliyetlerini, kişiliklerini, yaratıcılıklarını, girişimciliklerini, çalışma 

disiplinlerini, genel ehliyet ve liyakatlerini değerlendirir.”“Memurların başarılarının 

değerlendirilmesinde, performans değerlendirme sonuçları ile varsa, kurum çalışanlarının ve 

kurum hizmetlerinden yararlananların, genel kabul görmüş bilimsel yöntemlerle belirlenen 

hizmete ilişkin değerlendirmelerden de yararlanılır.” düzenlemeleri ile artık memur 

değerlendirilmesinde sicil sisteminin yerine performansa dayalı değerlendirme sisteminin 

geçmesi gerektiği net bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak yine 657 sayılı Kanunun tüm 

hükümleri ile değiştirilmesi mümkün olamadığından bu politika 2011 yılına kadar akıllarda ve 

kamuoyu gündeminde canlı kalmak suretiyle bekletilmiştir. Ancak 2011 yılında 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 kapsamında 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle kamu personel 

sisteminde önemli bir geleneğin ürünü olan sicil sistemi kaldırılmıştır. 

 2011 Yılından İtibaren Memurun Değerlendirilmesi: Sicil Sistemi Yerine Performansa 

Dayalı Değerlendirme Sistemi 

Memur değerlendirme sisteminde önemli değişiklikler yapan 6111 sayılı Kanunun 117. 

maddesiyle 657 sayılı Kanunun altıncı bölümünün “Siciller” şeklindeki başlığı “Özlük 

Dosyası” şeklinde değiştirilmiş ve sicil sistemi ile ilgili olan 110-121. maddeleri de 

yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 6111 sayılı Kanun’un 109. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 

109. maddesinin “Memur Kütüğü, Numarası, Cüzdanı, Özlük dosyası” başlığı “Memur Bilgi 

Sistemi ve Özlük Dosyası” olmuş, maddenin içeriği de önemli ölçüde değiştirilmiştir:  

“Memurlar, devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Her 

memura bir numara verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük 

dosyası tutulur” şeklinde olan düzenleme yerine “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her 

memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal 

bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı 

belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve 

ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye 

ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük 

dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında 

yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir ” hükmü 

getirilmiştir. 
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Sicil sistemini ortadan kaldıran 6111 sayılı Kanun ile disiplin amirlerinin etkinliği ve önemi 

arttırılırken (Kayar, 2014: 217) yeni bir değerlendirme sistemi getirilmemiş ancak Kanunla 

657 sayılı Kanunun 122. maddesine eklenen bir düzenleme ile kurumlara memurlarının başarı 

ve verimliliklerini ölçmek üzere değerlendirme ölçütleri belirleme yetkisi tanınmıştır: “Kamu 

kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak 

memurların başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının 

uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.” Bu düzenleme ile 

kamu kurumları da ilgili mevzuatında değişiklik yaparak kendi hazırlık çalışmalarına 

başlamışlardır. 

6111 sayılı Kanun DMK’da değerlendirme sistemine ilişkin memurluk rejimini besleyen 

önemli tüm düzenlemeleri ortadan kaldırmıştır. Yukarıda bahsedilen genel düzenlemenin 

dışında tamamlayıcı olarak; Kanun’un 110. maddesi ile 657 sayılı DMK’ nın 122. maddesinin 

başlığı ve içeriği değiştirilmiştir. Değişiklikten önce “Takdirname” başlığını taşıyan madde 

“Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül” olarak değiştirilmiş içeriği performans 

anlayışına uygun olarak biçimlendirilmiştir: “görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret 

ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli 

ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu 

zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde 

artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut 

olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı 

veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. 

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, 

merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en 

yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir. Bu 

maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu 

kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen 

personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel 

Başkanlığı’na bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin 

özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek 

üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri 

belirleyebilir”. 

Yine DMK’nın 64. maddesinde yer alan devlet memurlarının kademe ilerleme için belirlenen 

“…6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin 

yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır” şartı da Kanunun 

100. maddesi ile “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık 

derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır” 

şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler ile sicil sistemi tamamen ortadan kaldırılmış 

ve yerine memurun iş yükünü dikkate alarak verimliliğini ve ekonomikliğini ölçme iddiasını 

taşıyan performans değerlendirme sistemi kurma çalışmaları başlatılmıştır.  

Her ne kadar 6111 sayılı Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarına kendi personelini 

değerlendirebileceklerine ilişkin yöntemi belirleme sorumluluğu verilip, 657 sayılı Kanuna ek 

maddelerle bir takım düzenlemeler yapılsa da; kamu personel sisteminde sicil sistemi yerine 

yeni bir değerlendirme sistemi henüz oluşturulmamıştır. Ancak buna dair çalışmalara devam 

edilmektedir. Çalışmalar DPB bünyesinde yürütülmektedir. Yeni düzenlemelerde 

“performans” kavramı yerine tercih edilen kavram “başarı değerlendirme” olmuştur. 

Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan ve kamuoyu ile paylaşılan Kamu Personelinin 
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Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı§ bu konudaki son 

çalışmadır. Yönetmelik taslağı; özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla kamu 

kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli personele ilişkin değerlendirme konusunu düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Taslağın kapsamı başlığı altında kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak başarı 

değerlendirme sisteminin temel ilkeleri, adalet ve nesnellik; saydamlık ve alenilik; belirlilik; 

katılımcılık ve uzlaşma; stratejik planlar ve ilgili mevzuatla uyumluluk; ölçülebilirlik; 

işlevsellik ve çok yönlülük olmak üzere yedi maddede özetlenmiştir. Sicil sistemi yerine 

kurulmak istenen yeni sistemin ilkeleri dikkate alındığında memur hakkında yargıya varma 

amacının çok ötesindedir. 

Yönetmeliğe göre; başarı değerlendirmelerinde, kamu kurum ve kuruluşları hizmet gerekleri 

ve iş yükünü dikkate alarak altı aylık ya da bir yıllık değerlendirme dönemleri 

belirleyebileceklerdir. Değerlendirme konularına göre personelin en yakın amirinin yanında iş 

arkadaşları, en yakın astları ve hizmetten yararlananlar bu süreçte değerlendirici olarak 

tanımlanmıştır. Değerlendiriciler içinde başarıyı ağırlıklı olarak belirleme sorumluluğu 

yöneticilere verilmiştir. Memurlar hedeflerin, görevlerin ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi 

olmak üzere üç koşul üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulacaklardır. Yapılan işin 

niceliksel-niteliksel ve işin süresinin değeri; işin en uygun maliyetle gerçekleştirilmesi gibi 

konular göz önünde bulundurularak memurların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Değerlendirme, yetkinlikler ile hedef ve görevlere ilişkin başarı puanının belirlenmesi ile 

gerçekleşecektir. Değerlendiricilerin verdiği bireysel puanlar gizli tutulacaktır. Bununla 

birlikte değerlendiricilerin ortalama puanı başarı değerlendirme sürecinin sonunda en yakın 

amir tarafından ilgililere tebliğ edilecektir. Başarı değerlendirmesi tebliğ edilen personelin iki 

iş günü içinde başarı puanına ilişkin bir üst amire itiraz gerekçeleri ile birlikte yazılı bir 

şekilde itiraz edebileceği belirtilmiştir. Üst amir kendisine iletilen itirazları en geç iki gün 

içinde inceleyerek gerekli görürse en yakın amirden yeniden değerleme yapmasını yazılı 

olarak isteyecektir. Yapılacak yeni değerlendirmeye personelin itiraz hakkı bulunmamaktadır.  

Yönetmelik başarı düzeyi sonucuna göre yapılacak işlemler konusunu da düzenlemiştir. Buna 

göre, yıllık birbirini takip eden üç başarı döneminde başarı puanı A ve B düzeyinde olan 

personelin başarısı görevde yükselmelerinde, görevleriyle ilişkili kişisel gelişim imkânlarının 

desteklenmesinde, yer değiştirme uygulamalarında yurt dışı görevlendirmelerde ve insan 

kaynakları planlamasının diğer alanlarında esas alınacaktır.** C ve D düzeyinde başarı puanı 

alan personel içinde, personelin eksiklerinin tespit edildiği alanlarda amir ve personel arasında 

görüşmeler yapılarak uygun gelişim planları hazırlanması ve uygulanması zorunluluğu 

getirilmiştir. Biri son değerlendirme dönemine ait olmak üzere, birbirini izleyen üç başarı 

değerlendirme döneminin en az ikisinden D düzeyinde başarı puanı alan personel hakkında 

kurumlar görev veya görev yeri değişikliği gibi değişiklik yapma hakkına sahiptirler. 

Memurların başarı değerlendirmesi sonucunda performansa dayalı ücret ödeneceğine dair bir 

düzenlemeye yer verilmezken sözleşmeli personel için başarı puanı A, B ve C düzeyinde 

olanlara başarı ücreti ödeneceği belirtilmiştir. Ancak özel kanunlarının verdiği yetkiye 

dayanarak personel değerlendirmesi yapan kurum ve kuruluşlar bu yönetmelik kapsamı 

dışında tutulduğundan kendi mevzuatına göre yaptıkları performans değerlendirme koşulları 

                                                 

§ http:// www.memurlar.net (Erişim Tarihi:20.09.2017). 

** Kamu kurum ve kuruluşları başarı düzeyini dört aşamalı olarak belirleyeceklerdir: 90-100 

puan A Düzeyi; 76-89 puan B Düzeyi; 60-75 puan C Düzeyi; 0-59 puan D Düzeyi. 

http://www.memurlar.net/
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geçerliliğini sürdürecektir. Diğer kurum ve kuruluşların ise bu Yönetmeliğe aykırı olmamak 

üzere kurumsal yönetmelik çalışmalarını bir an önce tamamlamaları beklenmektedir.  

Görüldüğü gibi istenen, performans esaslı değerlendirme sisteminin sicil sisteminin yerini 

almasıdır.  Yönetmelik henüz taslak halinde olduğundan performansa ilişkin tartışmalar da 

devam etmektedir. Ancak net olan artık kamu personel yönetiminde kişinin 

değerlendirilmesinin ötesinde sunduğu hizmete odaklı bir değerlendirme sisteminin geçerli 

olacağıdır.  

 

SONUÇ 

Kurumlar açısından bakıldığında varlık nedenlerine ilişkin olarak hizmet sunan personelini 

değerlendirmeye tabi tutmaları kaçınılmazdır. Ancak bu değerlendirme yöntemini neye göre 

belirlemek istedikleri, hizmetten ne bekledikleri ile doğru orantılıdır. Eğer amaç kamu hizmeti 

sunmaksa kişinin görevindeki başarısı konusunda kişisel ön yargılardan arındırılmış, nesnel, 

herkes için geçerli ve güvenilir ölçütler konularak bir değerlendirme yapmak personeli 

değerlendirmek bakımından yeterlidir. Amaç kamu hizmeti değil de kar elde etmek üzere 

verimliliği ve ekonomikliği ölçmek üzerine kurulu bir hizmet anlayışı ise belirlenecek 

kriterler farklılaşmaktadır. İşe odaklı belirlenecek ölçütlerle bu amaçları sağlamak 

gerekmektedir. Uygulanmak istenilen personel değerlendirme yönteminin de öncelikle 

mevcut kamu personel sistemine “uygun” olması gerekmektedir.  

Bununla birlikte performans değerlendirmenin olumsuz sonuçlarının da olacağının gözden 

kaçırılmaması gerekmektedir. Örneğin, sicil sistemi yerine önerilen performans 

değerlendirme sistemi bütün kamu personel sisteminde geçerli olan “birlik” anlayışından 

vazgeçilerek, hizmet süresi, eğitimi, unvanı denk olanlar arasında “farklılık” yaratmaya neden 

olacak bir yapı yaratmıştır. Bazı kurum ve kuruluşlarda döner sermaye, ek ödeme, ikramiye 

gibi ek ödeme sistemleri oluşturulmuş, genel ücret sisteminin dışında uygulamalar hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. 

Bu güne kadar yapılmaya çalışılan tüm düzenlemeler ve en son ortaya çıkan yönetmelik 

taslağı dikkate alındığında performans değerlendirme anlayışı ve bu anlayışın yarattığı 

ekonomiklik, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik, saydamlık arayışlarının gerekçeleri 

doğrudan kamu harcamalarının kısıtlanması amacına dayandırılmıştır. Yeni dönemin soruları 

“Bu yeni amaçlar doğrultusunda; siyasal ve yönetsel süreç nasıl yönetilir?” “Belirlenecek 

performans kriterleri çerçevesinde daha karlı, daha ekonomik, daha etkili kamu hizmeti nasıl 

sunulur?” olmuştur. Bu soruların cevapları da performans konusu ile ilişkilendirilerek süreci 

yöneten politika metinlerinde ifade edilmekle birlikte, uygulamada karşılaşılan sorunlar 

ilerleyen günlerde daha net bir şekilde kamu yönetimi platformlarında tartışılmaya 

başlanacaktır. 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

280 

 

Bakan, İ.ve Kelleroğlu H. (2003), “Performans Değerlendirme: Çalışanların Performans 

Değerlendirme Uygulamalarından Beklentileri Konusunda Bir Araştırma”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 103-127. 

Canman, D. (1993), Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye’de 

Kamu personelinin Değerlendirilmesi, Ankara: TODAİE. 

Devlet Memurları Kanun Tasarısı Taslağı (22.08.2006 tarihli) 

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, Resmi Gazete: 18.10.1986, Sayı: 19255. 

Eke, A. E. (1989), Personel Yönetimi, Hizmete Özel Tıpkı Basım, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara. 

Güler, B. A. (2003), İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon Kamu Yönetimi Temel 

Kanunu, Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den Perspektifler, 59 (Kasım), 1-

34. 

Güler, B. A. (2005), Kamu Personeli-Sistem ve Yönetim, Ankara: İmge Kitabevi. 

Kamu Personel Kanunu Tasarısı (14.10.2005 tarihli). 

Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı, 

http://www.memurlar.net (Erişim Tarihi: 20.09.2017). 

Kayar, N. (2014), Kamu Personel Yönetimi, Ekin Basım Bursa: Yayın Dağıtım. 

Taylor, F.W. (2014), Bilimsel Yönetimin İlkeleri, (Çev: Bahadır Akın), Ankara: Adres 

Yayınları. 

Uysal, Ş. (2015), “Performans Yönetimi Sisteminin Tanımı, Tarihçesi, Amaç ve Temel 

Unsurlarına Genel Bir Bakış”, Electronic Journal Of Vocational Colleges, Ekim Sayısı, 32-39. 

5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 

Tasarısı, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5227.html. 

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, Resmi Gazete: 25.02.2011, Sayı: 27857 Mükerrer. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazete: 23.07.1965, Sayı: 12056  

http://www.memurlar.net/
https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5227.html


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

281 

 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ İLGİLENİMİNİN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Ercan KESER 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 

ercankeser25@hotmail.com 

 

Dilan ASLAN 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı 

aslndilan3@gmail.com 

 

İmran DEMİR 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı 

imran_92demir@hotmail.com 

 

ÖZET: Tüketici ilgilenimi, tüketicinin zamana ve duruma bağlı olmaksızın bir ürüne ya da 

hizmete karşı duyduğu ilgi, uyarılma ve motivasyon hali olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada,  

otomotiv sektöründe tüketicilerin ilgilenim düzeylerinin tespit edilmesi ve ilgilenim düzeyi 

açısından tüketicilerin cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, yaş grupları, gelir durumları ve 

meslekleri yönünden aralarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırmanın kapsamını Ankara il merkezinde yaşayan otomobil sahipleri 

oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmış ve 

araştırma 430 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, 

standart sapma, frekans dağılımı, açımlayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı 

faktör analizi, varyans analizi ve post hoc testi kullanılmıştır. Analizler Lisrel 8.51 ve SPSS 

20.0 paket istatistik programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygulanan 

açımlayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri sonucunda tüketici ilgilenimi ölçeğinin ilgi-haz, 

sembolik değer, risk önemi ve hata olasılığı şeklinde 4 faktörden oluştuğu ve tüm faktörlerin 

yeterli güvenilirlik seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte bu faktörlerden 

ilgi-haz boyutunun 3.70, sembolik değer boyutunun 3.15, risk önemi boyutunun 3.49 ve hata 

olasılığı boyutunun 3.06 ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tüketicilerin genel 

ilgilenim düzeyi ise 3.39 olarak belirlenmiştir. Ayrıca uygulanan varyans analizleri 

sonucunda, sembolik değer, risk önemi ve hata olasılığı boyutları açısından cevaplayıcıların 

cinsiyetleri ve eğitim düzeyleri yönünden, ilgi-haz, sembolik değer ve hata olasılığı boyutları 

açısından yaş grupları ve meslekleri yönünden, sembolik değer ve risk önemi boyutları 

açısından ise gelir durumları yönünden aralarında anlamlı farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir. Buna ilaveten genel ilgilenim düzeyi açısından cevaplayıcıların tüm demografik 

özellikleri yönünden aralarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İlgilenim, Tüketici İlgilenimi, Otomotiv Sektörü 

 

INVESTIGATION OF CONSUMER INVOLVEMENT IN THE AUTOMOTIVE 

SECTOR 

 

ABSTRACT: Consumer involvement can be defined as consumer's interest, arousal and 

motivation in a product or service regardless of time or situation. In this study, it is aimed to 

determine the level of involvement of consumers in the automotive sector and determine 

whether there is a significant difference between them in terms of their gender, education 

levels, age groups, income situations and professions when the level of involvement is in 

question. The scope of the study consists of car owners living in the city center of Ankara. 
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The research  data were obtained using the survey method and the research was conducted on 

430 people. Arithmetic mean, standard deviation, frequency distribution, exploratory factor 

analysis, reliability analysis, confirmatory factor analysis, variance analysis and post hoc test 

were used in the analysis of the data. Analyzes were performed using Lisrel 8.51 and SPSS 

20.0 packet statistical programs. As a result of exploratory factor analysis and reliability 

analysis applied in the study, it was determined that the consumer involvement scale consisted 

of 4 factors including interest-pleasure, symbolic value, risk importance, and probability of 

error, and all factors had sufficient reliability level. However, among these factors, it was 

determined that interest-pleasure dimension had an average of 3.70, symbolic value 

dimension had an average of 3.15, risk importance dimension had an average of 3.49 and 

probability of error dimension had an average of 3.06. The general involvement level of the 

consumers was determined to be 3.39. Additionally, as a result of the applied variance 

analyzes it was determined that there was a significant difference between the participants in 

terms of gender and education level considering symbolic value, risk importance, and 

probability of error; in terms of age groups and professions considering interest-pleasure, 

symbolic value and probability of error; in terms of income situation considering symbolic 

value and risk importance. There were also significant differences between the participants in 

terms of overall demographic characteristics considering the general involvement level. 

Key Words: Involvement, Consumer Involvement, Automotive Sector 

GİRİŞ 

Tüketici ilgilenimi, tüketicilerin satın alma ve karar verme davranışının anlaşılması açısından 

yararlı ve önemli bir kavramdır (Çakır, 2007: 163). Nitekim ilgilenim, tüketicilerin bilişsel 

ve/veya duygusal eforunu etkileyip, dikkat ve algılama süreçlerini şekillendirip, davranış ve 

tutumlarını etkilemektedir (Kandemir vd., 2013: 26). Bireyin bir konu veya nesneyle olan 

ilişkisine dayanan ego ilgileniminden kaynaklanan tüketici ilgilenimi, bir ürüne yönelik ilgi 

ve dikkat seviyesi olarak tanımlanabilir (Liang, 2012: 327; Guthrie ve Kim, 2008: 115-116). 

Traylor (1981) tarafından ise ilgilenim, belirli bir ürünün tüketici tarafından anlaşılması veya 

tanınması şeklinde tanımlanmaktadır (Lin ve Chen, 2006: 250). İlgilenim konusunda 

gerçekleştirilen çalışmalar, tüketicilerin ilgilenim düzeylerinin birbirlerinden farklılık 

gösterdiğini ve bu farklılıkların tüketici davranışının oluşumu açısından belirleyici bir nitelik 

taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, tüketiciler açısından ilgilenimin göreceli olması 

ve belirli ürün gruplarında farklılaşması nedeniyle, ilgilenim düzeyinin tüketiciler açısından 

yansıması yüksek ve düşük olmak üzere iki türde değerlendirilmektedir. (Dölarslan, 2015: 

25). Ürünün tüketici gözündeki öneminin daha yüksek bir seviyede olması yüksek ilgilenim 

olarak ifade edilirken, daha düşük seviyede olması ise düşük ilgilenim anlamına gelmektedir 

(Lin ve Chen, 2006: 250). Assael (1987) tarafından yapılan çalışmada ilgilenimin yüksek ve 

düşük seviyede olması ile tüketici satın alma davranışı arasında bir bağlantı olduğu tespit 

edilmiştir (Tabassi vd., 2013: 270). Yüksek düzeyde ilgilenim, tüketicileri alternatifler 

hakkında bilgi aramaya, alternatifleri değerlendirirken elde edilen bilgiyi kullanmaya ve 

karmaşık bir karar verme süreci yaşamaya yönlendirmektedir. İlgilenimin düşük olduğu 

durumda ise ürün ya da hizmetler hakkında bilgi arama daha az gerçekleşir ve tüketici daha 

çok marka, logo, ambalaj, reklam müziği gibi çekici unsurlara dikkat etmektedir (Ulusu, 

2016: 575). Yeni bir otomobil satın alma, genellikle yüksek ilgilenimli satın alma kararının 

bir örneği olarak gösterilir. Otomobiller yüksek maliyetli ve tüketicilerin genellikle birkaç yıl 

kullanabilecekleri dayanıklı ürünler olarak ifade edilebilir. Bu noktada otomobillerin hem 

maliyet faktörü hem de ömrü tüketicilerin endişelerini ortaya çıkarabilir. Bu açıdan, otomobil 

satın alma, otomobilin fiyatının ve kullanım ömrünün neden olduğu endişeyi artıran yüksek 
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düzeyde sosyal ve psikolojik ilgilenimi içermektedir (Abramson ve Desai, 1993: 13). Ayrıca, 

yapılan araştırmalarda, tüketici ilgileniminin, ürüne ilişkin fiziksel özelliklerden, tüketici ile 

ilgili kişisel özelliklerden ve satın alma kararıyla ilgili durumsal faktörlerden etkilendiğini 

ortaya koymaktadır (Aghdaie ve Honari, 2014: 259). Bu kapsamda bu araştırmada Kapferer 

ve Laurent tarafından 1993 yılında geliştirilen tüketici ilgilenimi profili ölçeği kullanılarak 

otomotiv sektöründe araştırmaya katılan tüketicilerin ilgilenim düzeyleri belirlenmiş ve 

ilgilenim düzeyi açısından tüketicilerin cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, yaş grupları, gelir 

durumları ve meslekleri yönünden aralarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı 

incelenmiştir. 

 1. Tüketici İlgilenimi 

Pazarlama, sosyal psikoloji ve tüketici davranışları çalışmalarında çok önemli bir değişken 

olan ilgilenim, sosyal psikolojiden ortaya çıkmış ve pazarlama alanına ilk olarak Krugman 

(1965) tarafından dahil edilmiştir (Lin ve Chen, 2006: 250; Çabuk ve Araç, 2016: 111; 

Choubtarash vd., 2013: 278). Krugman ilgilenim kavramını pazarlama ve reklamla olan 

ilişkisi açısından ele alarak düşük ilgilenim düzeyinin televizyon reklamları üzerindeki 

etkisini ortaya koymuştur (Ghafelehbashi, 2011: 494; Ulusu, 2016: 574). Ürün ya da tüketici 

ilgilenimi, bireysel ihtiyaç ve değerler temelinde ürünün algılanan önemi ya da kişisel ilgi 

şeklinde tanımlanabilir (Guthrie ve Kim, 2008: 116). Bununla birlikte tüketici ilgilenimi, bir 

kişinin doğasında olan ihtiyaç ve değerlerine dayalı olarak bir nesneye yönelik algıladığı ilgi 

düzeyi olarak da açıklanabilir (Muralie, 2010: 32). İlgilenim, belirli bir durumda bir uyaran 

için hissedilen kişisel önem duygusu ve ilgi düzeyidir. Bu tanımdan hareketle ilgilenim ile 

ilgili üç özelliğin ortaya çıktığı ifade edilebilir. Bu özellikler şu şekilde açıklanabilir (Odabaşı 

ve Barış, 2007: 121-123): 

Kişinin Özellikleri: İlgilenimin başladığı nokta kişidir. Dolayısıyla kişinin ihtiyaçları, 

duyguları ilgilenim düzeyinin artıp azalmasına neden olabilmektedir. Bazı durumlarda kişi 

ürün ile kendi arasında önemli bağların olduğunu düşünebilir. Bu durum, bireyin ürüne karşı 

ilgi göstermesini ve buna yönelik enerjisini harekete geçirmesini sağlar. 

Uyaranın Özellikleri: Tüketici davranışları açısından ürünün, satın alma ortamının ve 

reklamın uyaran görevinde olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki ürün ilgilenim, tüketicinin 

ürün ile kurduğu ilişki ile ilgilidir. Belirli bir kişinin, belirli bir durumda belirli bir ürüne 

verdiği kişisel önemdir. Ürünler ne kadar farklı ise ilgilenim düzeyi o kadar artış 

gösterecektir. İkinci olarak satın alma ilgilenimi ise belirli bir satın almaya ihtiyaç ile 

tüketicinin satın alma sürecindeki ilgi düzeyini açıklamaktadır. Birçok satış tutundurma 

çalışmaları satın almadaki ilgilenimi artırmaya yöneliktir. Son olarak reklam ilgilenimi ise 

reklamda verilen mesaja, reklamı veren kaynağa yönelik dikkat ve kişisel önemi 

belirtmektedir. 

İçinde Bulunulan Durumun Özellikleri: Durumsal değişkenlerde ilgilenim düzeyini 

belirlemektedir. Moda olan giysilerin ilgilenimi ilk başlarda yüksek iken, zamanla ilgilenim 

düzeyi azalmaktadır. 

Tüketici ilgilenimi konusundaki önem ve ilgi kavramları ilgilenim hakkında yapılan çok 

sayıda tanım ve ölçüm sonucunda literatürde geniş bir yer almaktadır. Bu durum ilgilenimin 

ne olduğu ve ne olmadığı konusunda karşıt bakış açılarının oluşmasına neden olmaktadır. 

Bazı araştırmacılar ilgilenimi motivasyonel bir durum olarak ifade ederken, bazı 

araştırmacılar ise algılanan kişisel ilgi olarak ifade etmektedirler. Bu farklı görüşlere rağmen, 

birçok araştırmacı arasında tüketici ilgileniminin tüketici davranış ve hareketine yol açan 

motivasyonel bir güç olduğu konusunda bir uzlaşı bulunmaktadır (Muralie, 2010: 32). 
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Tüketici davranışı çerçevesinde ilgilenim, ürünler, reklamlar ve satın alma ile ilişkili farklı 

yönleri içeren bir adımdır (Aghdaie vd., 2014: 218).   

İlgilenim, nihai tüketicilerin satın alma deneyimleri ve ürün kullanımları ile ilgili bir 

kavramdır (Ghafelehbashi, 2011: 494). Tüketicilerin karar alma sürecinde önemli bir role 

sahip olan ilgilenim, tüketicilerin reklamlara verdiği tepkileri, ürüne yönelik tutumlarını ve 

satın alma niyetlerinin oluşumunu önemli ölçüde etkilemektedir (Drossos, 2014: 423; 

Kimzan, 2012:127). Bununla birlikte ilgilenim, pazarın bölümlere ayrılmasında ve iletişim 

stratejilerinin oluşturulmasında pazarlama karar alma girdisi olarak önemli bir rol 

oynamaktadır (Longfellow ve Celuch, 1992: 484). İlgilenim, bireyin ihtiyaçları, değer 

yargıları ve ilgi alanlarından etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak da birey herhangi bir obje 

ya da ürüne karşı yakınlık duymaktadır (Öztürk ve Nart, 2016: 47). İlgilenim, bir ürün 

kategorisine yönelik tüketicilerin düşünce, duygu ve davranışsal tepkilerine yönelik 

bağlılıklarını kapsamaktadır (Quester ve Lim, 2003: 24). 

İlgilenim düzeyi söz konusu ürünün tüketicinin ihtiyaç, değer ve ilgileriyle ilişki derecesine 

bağlı olmaktadır. Tüketicinin bir ürüne yönelik ilgilenimi zihinsel ve fiziksel bir çabayı da 

beraberinde getirmekte ve onun ürüne veya markaya yönelik bilgi arayışını 

şekillendirmektedir. Dolayısıyla ilgilenim düzeyi yüksek olan tüketiciler daha çok bilgi 

aramakta, daha çok değerlendirme yapmakta ve daha uzun bir satın alma karar süreci 

yaşamaktadır (Boyraz ve Polatçı, 2012: 572). Nitekim tüketicinin ilgilenim düzeyi arttıkça, 

bilgiyi toplaması, anlaması, detaylandırması ve özümsemesi için daha fazla motivasyona 

sahip olmaktadır (Aghdaie ve Honari, 2014: 259). 

İlgilenim konusunda yapılan araştırmalar temel olarak ilgilenim düzeyinin yüksek ve düşük 

olduğu satın alımlar arasındaki olası farklılıklara odaklanmıştır. Genel olarak araştırmacılar, 

yüksek ilgilenimli bir durumun, tüketicinin bir satın alma işlemini kendi ihtiyaçları veya 

değerleri açısından önemli veya ilgili olduğunu düşündüğünde oluşabileceği sonucuna 

varmışlardır. Bu durum bir ürün veya hizmet hakkında ilgili bilginin değerlendirilmesini ve 

nispeten kompleks bir karar alma sürecini ortaya çıkarmaktadır. Yüksek ilgilenim düzeyine 

sahip olan bir tüketici aktif bir şekilde seçim alternatifleri ile ilgili bilgi araştırır ve elde ettiği 

bilgileri değerlendirir. Bununla birlikte tüketici kapsamlı bir karar alma süreci izler. Diğer 

taraftan düşük ilgilenim düzeyine sahip olan tüketiciler ise seçim alternatifleri hakkında çok 

az bilgi toplama eğilimindedirler. Bu tüketiciler nispeten basit ve kapsamlı olmayan bir karar 

alma süreci izlemektedirler (Suh vd., 1997: 35). Kişinin ilgilenim seviyesi basit bir 

enformasyon işleme seviyesinden daha detaylı uzmanlık veya özel ilgi seviyesine kadar 

gelebilir. Bu noktadan bakıldığında, pazarlamada ürünlere karşı olan ilgi en düşük seviyede 

ilgisizlikten başlayan ve uzman ve hatta tutku denecek seviyelere varabilen iki uç arasında 

değişen derecelerde olabilmektedir. Ancak çoğu tüketici ürünü için ilgilenim seviyesinin 

genelde orta noktalara yakın olduğu ifade edilebilir (İslamoğlu ve Altunışık, 2013: 89). 

İlgilenim ürünün tüketici açısından öneminin yanı sıra, ürüne yönelik ilgi seviyesinin 

ölçülmesi için de kullanılabilir (Guthrie ve Kim, 2008: 115). Tüketicilerin ilgilenim düzeyinin 

ölçülmesi açısından literatürde çok sayıda ölçek yer almaktadır. Bu ölçekler içerisinde en 

önemlilerinde birisi de Kapferer ve Laurent tarafından 1993 yılında geliştirilen Tüketici 

İlgilenimi Profili Ölçeğidir. Kapferer ve Laurent’e göre bu ölçeğin beş boyutu bulunmaktadır. 

Bu boyutlar ilgi, haz, sembolik değer (işaret), risk önemi ve hata olasılığı şeklinde 

sıralanabilir. Bunlardan ilgi boyutu, bir ürün kategorisine yönelik bireyin sahip olduğu kişisel 

ilgisini, başka bir deyişle ürünün kişisel anlamını ya da önemini, haz boyutu, ürünün sahip 

olduğu hedonik değeri ve bireye haz ve mutluluk sağlama yeteneğini, sembolik değer boyutu, 
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bireyin ürün ile kendisini ifade etme derecesini, risk önemi boyutu, yetersiz bir ürün seçmenin 

sonucunda ortaya çıkabilecek olası negatif sonuçlarının algılana önemini ve hata olasılığı 

boyutu, yanlış bir ürün seçiminde bulunmanın algılanan olasılığını belirtmektedir (Kapferer 

ve Laurent, 1993: 349-350). 

2. Otomotiv Sektöründe Tüketici İlgileniminin İncelenmesi  

2.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Sınırları ve Kısıtları 

Bu araştırmanın temel amacı,  otomotiv sektöründe araştırmaya katılan tüketicilerin ilgilenim 

düzeylerinin tespit edilmesi ve ilgilenim düzeyi bakımından tüketicilerin cinsiyetleri, eğitim 

düzeyleri, yaş grupları, gelir durumları ve meslekleri yönünden aralarında anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın kapsamını Ankara il merkezinde 

yaşayan otomobil sahipleri oluşturmaktadır. Bu açıdan çalışma otomobiller ile 

sınırlandırılmıştır. Zaman ve maddi kaynak yetersizliği nedeniyle araştırmanın sadece Ankara 

il merkezinde gerçekleştirilmesi ise çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır.  

2.2. Araştırma Modeli 

Otomotiv sektöründe tüketici İlgileniminin incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmanın 

modeli Şekil 1.’de gösterildiği gibidir.  

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Şekil 1’de görüldüğü üzere araştırma modelinin iki temel değişkeni bulunmaktadır. Bu 

değişkenlerden tüketici ilgilenimi 5 faktör ve 16 alt değişkenden, demografik özellikler ise 

cinsiyet, eğitim, yaş, gelir ve meslek şeklinde olmak üzere beş alt değişkenden oluşmaktadır. 

 Araştırma modelinde yer alan değişkenlerden tüketici İlgileniminin ölçümünde Kapferer ve 

Laurent (1993) tarafından hazırlanan Tüketici İlgilenimi Profili Ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Demografik özelliklere ilişkin soruların cevaplanmasında ise cevaplayıcılara çeşitli seçenekler 

sunulmuştur. 

2.3. Araştırma Hipotezleri 

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda değişkenler arasındaki farklılıkların test 

edilmesi amacıyla 5 temel ve 20 alt hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezler aşağıda ifade 

edildiği gibidir. 

H1: Tüketici ilgilenim düzeyi açısından cevaplayıcıların cinsiyetleri arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H1a: Tüketici ilgileniminin ilgi-haz boyutu açısından cevaplayıcıların cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

Demografik Özellikler 

– Cinsiyet 

– Eğitim 

– Yaş  

– Gelir 

– Meslek 

 

Tüketici İlgilenimi 

– İlgi 

– Haz 

– Sembolik Değer 

– Risk Önemi 

– Hata Olasılığı 
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H1b: Tüketici ilgileniminin sembolik değer boyutu açısından cevaplayıcıların cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H1c: Tüketici ilgileniminin risk önemi boyutu açısından cevaplayıcıların cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H1d: Tüketici ilgileniminin hata olasılığı boyutu açısından cevaplayıcıların cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Tüketici ilgilenim düzeyi açısından cevaplayıcıların eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H2a: Tüketici ilgileniminin ilgi-haz boyutu açısından eğitim düzeyleri cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H2b: Tüketici ilgileniminin sembolik değer boyutu açısından cevaplayıcıların eğitim 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2c: Tüketici ilgileniminin risk önemi boyutu açısından cevaplayıcıların eğitim düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2d: Tüketici ilgileniminin hata olasılığı boyutu açısından cevaplayıcıların eğitim düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Tüketici ilgilenim düzeyi açısından cevaplayıcıların yaş grupları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H3a: Tüketici ilgileniminin ilgi-haz boyutu açısından yaş grupları cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H3b: Tüketici ilgileniminin sembolik değer boyutu açısından cevaplayıcıların yaş grupları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3c: Tüketici ilgileniminin risk önemi boyutu açısından cevaplayıcıların yaş grupları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H3d: Tüketici ilgileniminin hata olasılığı boyutu açısından cevaplayıcıların yaş grupları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Tüketici ilgilenim düzeyi açısından cevaplayıcıların gelir durumları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H4a: Tüketici ilgileniminin ilgi-haz boyutu açısından gelir durumları cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H4b: Tüketici ilgileniminin sembolik değer boyutu açısından cevaplayıcıların gelir durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4c: Tüketici ilgileniminin risk önemi boyutu açısından cevaplayıcıların gelir durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4d: Tüketici ilgileniminin hata olasılığı boyutu açısından cevaplayıcıların gelir durumları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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H5: Tüketici ilgilenim düzeyi açısından cevaplayıcıların meslekleri arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H5a: Tüketici ilgileniminin ilgi-haz boyutu açısından cevaplayıcıların meslekleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H5b: Tüketici ilgileniminin sembolik değer boyutu açısından cevaplayıcıların meslekleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5c: Tüketici ilgileniminin risk önemi boyutu açısından cevaplayıcıların meslekleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H5d: Tüketici ilgileniminin hata olasılığı boyutu açısından cevaplayıcıların meslekleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada geliştirilen hipotezler, verilerin analizi ve değerlendirilmesi kısmında teste tabi 

tutulmak suretiyle ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır. 

2.4. Araştırmanın Metodolojisi 

2.4.1. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini Ankara’da yaşayan otomobil sahipleri oluşturmaktadır. Örnekleme 

yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada toplam 446 anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ancak eksik, 

yanlış ve hatalı olarak doldurulan anketler analiz dışında tutularak 430 anket kapsamında 

analizler gerçekleştirilmiştir. 

2.4.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veriler anket yönteminden yararlanılarak ve tüketicilerle bire bir görüşme 

yapmak suretiyle elde edilmiştir.  Anket formunda iki grup da toplam 22 soru yer almaktadır. 

Bunlardan ilk grup sorular tüketicilerin ilgilenim düzeylerini, ikinci grup sorular ise 

demografik özelliklerini belirlemeye yöneliktir. Cevaplayıcıların ilgilenim düzeylerinin 

belirlenmesinde 5’li likert ölçeği (1: Hiç Katılmıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum) 

kullanılmıştır. Demografik özelliklere yönelik soruların cevaplanmasında ise cevaplayıcılara 

çeşitli seçenekler sunulmuştur. 

2.5. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

Çalışmada elde edilen verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans 

dağılımı, açımlayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, varyans 

analizi ve post hoc testi kullanılmıştır. Analizler Lisrel 8.51 ve SPSS 20.0 paket istatistik 

programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

2.5.1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de 

gösterildiği gibidir. 
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Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

Cinsiyet Frekans Yüzde Eğitim Frekans Yüzde 

Erkek 252 58.6 İlköğretim 28 6.5 

Kadın 178 41.4 Ortaöğretim 115 26.7 

Toplam 430 100 Önlisans 44 10.2 

Yaş Frekans Yüzde Lisans 221 51.4 

18–26 144 33.5 Lisansüstü 22 5.1 

27–35 121 28.1 Toplam 430 100 

36–44 81 18.8 Gelir Frekans Yüzde 

45–53 46 10.7 2500 ve altı 147 34.2 

54–62 24 5.6 2501–3500 110 25.6 

63 ve üzeri 14 3.3 3501–4500 88 20.5 

Toplam 430 100 4501–5500 53 12.3 

Meslek Frekans Yüzde 5501 ve üzeri 32 7.4 

Emekli 24 5.6 Toplam 430 100 

Memur 82 19.1 Medeni Durum Frekans Yüzde 

Ev Hanımı 24 5.6 Evli 205 47.7 

Öğrenci 85 19.8 Bekar 225 52.3 

Özel Sektör 95 22.1 Toplam 430 100 

İşçi 38 8.8    

Serbest Meslek 34 7.9    

Esnaf/Tüccar 48 11.2    

Toplam 430 100    

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların genel olarak erkek, 35 yaş ve 

altında, lisans mezunu, 3500 TL ve altında gelire sahip, özel sektör çalışanı, öğrenci ve 

memurlardan oluştuğu söylenebilir. 

 2.5.2. Tüketici İlgilenimi Profili Ölçeği Açımlayıcı Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
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Araştırmada tüketici ilgilenimi profili ölçeğine uygulanan açımlayıcı faktör analizi ile ilgili 

faktörler ortaya konulmuştur. Analizde 0.32’den daha düşük faktör yüküne sahip olan 

değişkenler analiz dışında tutulmuştur (Çokluk vd., 2012: 194). Bununla birlikte faktörlerin 

belirlenmesinin ardından her bir faktörün güvenilirliği Cronbach’s Alpha değeri ile 

incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veri setinin açımlayıcı faktör analizi yapmaya uygun 

olup olmadığının belirlenmesi amacıyla KMO ve Bartlett Küresellik Testlerinden 

faydalanılmıştır. Tablo 2’de tüketici ilgilenimi profili ölçeğine ilişkin KMO ve Barlett 

Küresellik Testlerinin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 2. Tüketici İlgilenim Profili Ölçeği KMO ve Barlett Küresellik Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin 

Örnekleme ölçüsü 

 .777 

Bartlett's Küresellik Testi  Yaklaşık Ki-Kare  2261.163 

 Df (Serbestlik derecesi)  .105 

 Sig. (Anlamlılık)  .000 

Tablo 2 incelendiğinde KMO örneklem yeterliliği ölçütünün 0.777 gözlenen anlamlılık 

düzeyenin ise 0.000 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla veri setinin faktör analizi yapmaya 

uygun olduğu söylenebilir. Veri setinin açımlayıcı faktör analizi için uygun olduğunun 

belirlenmesinin ardından uygulanan analiz sonucunda toplam varyansın %63.638’ini 

açıklayan özdeğeri 1’den büyük 4 faktör elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör ve güvenilirlik 

analizlerine yönelik elde edilen sonuçlar Tablo 3’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 3. Tüketici İlgilenimi Profili Ölçeği Açımlayıcı Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Faktörler ve Değişkenler Faktör 

Yükü 

α 

1. Faktör: İlgi-Haz (Açıklanan Varyans Yüzdesi: 19.951) .789 

1 Bir otomobil satın almak (sahibi olmak) benim için son derece önemlidir.  .679 

2 Bir otomobile gerçekten çok ilgi (merak) duyarım. .770 

3 Bir otomobil umurumda bile değildir. .481 

4 Bir otomobil satın almaktan gerçekten zevk alırım. .755 

5 Bir otomobil satın aldığımda kendime hediye almış gibi hissediyorum. .639 

6 Bir otomobilden oldukça (bir hayli) zevk alırım. .801 

2. Faktör: Hata Olasılığı (Açıklanan Varyans Yüzdesi 19.092) .842 

1 Bir otomobil satın alacağım zaman, hangisini seçmem gerektiği 

konusunda her zaman oldukça kararsızlık yaşarım. 

.794 

2 Bir otomobil aldığında, yaptığın seçimin doğru olup olmadığı konusunda 

asla tam olarak emin olamazsın. 

.836 
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3 Bir otomobil seçmek oldukça zordur.  .771 

4 Bir otomobil satın aldığın zaman, seçimin hakkında hiçbir zaman kesin 

(emin) olamazsın. 

.821 

3. Faktör: Sembolik Değer (Açıklanan Varyans Yüzdesi 14.178) .786 

1 Bir kişinin satın aldığı otomobile bakarak o kişi ile ilgili birçok şey 

söyleyebilirsin. 

.832 

2 Bir kişinin satın aldığı otomobil o kişi hakkında bir şeyler anlatır. .891 

3 Satın aldığım bir otomobil kişiliğimi yansıtır. .726 

4. Faktör Risk Önemi (Açıklanan Varyans Yüzdesi 10.417) .701 

1 İhtiyaçları karşılamayan bir otomobil satın almak çok sinirlendirici bir 

durumdur. 

.861 

2 Bir otomobil satın aldığım zaman yanlış bir seçim yaptığım ortaya çıkarsa 

kendime kızmalıyım. 

.866 

Tablo 3 incelendiğinde tüketici ilgilenimi profilini ölçeğine uygulanan açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda toplam varyansın %63.638’ini açıklayan 4 faktörün elde edildiği ve tüm 

faktörlerin yeterli güvenilirlik seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Bu faktörlerden ilgi-haz 

boyutu bu ölçekle ile ölçülmeyen çalışan özelliğin %19.951’ini, hata olasılığı boyutu 

%19.092’sini, sembolik değer boyutu %14.178’ini ve risk önemi boyutu %10.417’sini 

açıklamaktadır. Bununla birlikte bu faktörlerden ilgi-haz boyutunda yer alan ifadelerin faktör 

yükleri 0.481 ile 0.801 arasında değişirken, hata olasılığı boyutunda 0.771 ile 0.836 arasında, 

sembolik değer boyutunda 0.726 ile 0.891 arasında ve risk önemi boyutunda 0.861 ile 0.866 

arasında değişmektedir. Ayrıca uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinal tüketici 

ilgilenimi profili ölçeğinde yer alan ilgi ve haz boyutları birleşerek tek bir boyut altında yer 

alırken, sembolik değer, hata olasılığı ve risk önemi boyutlarında orijinal ölçek ile bire bir 

aynı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak risk önemi boyutunda yer alan ifadelerden bir tanesi 

düşük faktör yükü sebebiyle ölçek dışında bırakılmıştır. 

2.5.3. Tüketici İlgilenimi Profili Ölçeğinin Test Edilmesi ve Ortalama Düzeyinin Tespiti 

Tüketici ilgilenimi profili ölçeğine yönelik yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 

modele ilişkin uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. 

Önerilen modifikasyonlar değerlendirilerek ilgi-haz boyutunun 1. ve 2. gözlenen 

değişkenlerin hataları arasında kovaryans tanımlaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 

4’de gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 4.Tüketici İlgilenimi Profili Ölçeği Ki-Kare ve Uyum İndeks Değerleri 

T
ü

k
et

ic
i 

İl
g
il

en
im

i 

P
ro

fi
li

 

İndeksler Uyum İyiliği Değerleri Önerilen İyi Uyum 

Değerleri* 

x2/sd 3.19 ≤ 5 
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GFI 0.92 ≥ 0.90 

AGFI 0.89 ≥ 0.85 

CFI 0.93 ≥ 0.90 

IFI 0.93 ≥ 0.90 

RMSEA 0.072 ≤ 0.08 

                   * Çokluk vd. (2012), Yılmaz ve Çelik (2009) 

Tablo 4 incelendiğinde x2/sd oranının önerilen uyum iyiliği değerinin altında 3.19 olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte RMSEA değerlerinin de 0.072 ile kabul edilebilir bir düzeyde 

olduğu ifade edilebilir. Ayrıca diğer uyum indekslerinin de kabul edilebilir düzeyde olduğu 

görülmektedir. Uygulanan analizler sonucunda her bir değişkene ilişkin elde edilen 

standartlaştırılmış katsayılar, hata varyansları, R2 değerleri ve ortalama düzeyleri Tablo 5’de 

gösterildiği gibidir. 

Tablo 5. Tüketici İlgilenimi Profili Ölçeği Standartlaştırılmış Katsayıları, Hata 

Varyansları, R2 Değerleri ve Ortalama Düzeyleri 

Örtük ve Gözlenen Değişkenler Std. 

Katsayı 

Hata 

Varyansı 

R2 

Değ. 

Ort.* Std. 

Sapma 

Örtük Değişken: İlgi-Haz Boyutu 3.70 .8930 

1 Bir otomobil satın almak (sahibi olmak) 

benim için son derece önemlidir.  

.48 .77 .23 3.87 1.254 

2 Bir otomobile gerçekten çok ilgi (merak) 

duyarım. 

.62 .61 .39 3.62 1.260 

3 Bir otomobil umurumda bile değildir. .29 .91 .085 3.98 1.208 

4 Bir otomobil satın almaktan gerçekten 

zevk alırım. 

.76 .42 .58 3.63 1.342 

5 Bir otomobil satın aldığımda kendime 

hediye almış gibi hissediyorum. 

.64 .59 .41 3.47 1.373 

6 Bir otomobilden oldukça (bir hayli) zevk 

alırım. 

.83 .31 .69 3.60 1.237 

Örtük Değişken: Hata Olasılığı Boyutu 3.06 1.127 

1 Bir otomobil satın alacağım zaman, 

hangisini seçmem gerektiği konusunda her 

zaman oldukça kararsızlık yaşarım. 

.76 .43 .57 3.05 1.420 

2 Bir otomobil aldığında, yaptığın seçimin 

doğru olup olmadığı konusunda asla tam 

olarak emin olamazsın. 

.79 .38 .62 2.90 1.319 
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3 Bir otomobil seçmek oldukça zordur.  .74 .45 .55 3.41 1.319 

4 Bir otomobil satın aldığın zaman, seçimin 

hakkında hiçbir zaman kesin (emin) 

olamazsın. 

.74 .45 .55 2.86 1.412 

Örtük Değişken: Sembolik Değer Boyutu 3.15 1.119 

1 Bir kişinin satın aldığı otomobile bakarak 

o kişi ile ilgili birçok şey söyleyebilirsin. 

.83 .32 .68 3.14 1.348 

2 Bir kişinin satın aldığı otomobil o kişi 

hakkında bir şeyler anlatır. 

.85 .28 .72 3.35 1.247 

3 Satın aldığım bir otomobil kişiliğimi 

yansıtır. 

.63 .60 .40 2.97 1.412 

Örtük Değişken: Risk Önemi Boyutu 3.49 1.123 

1 İhtiyaçları karşılamayan bir otomobil satın 

almak çok sinirlendirici bir durumdur. 

.78 .40 .60 3.48 1.322 

2 Bir otomobil satın aldığım zaman yanlış 

bir seçim yaptığım ortaya çıkarsa kendime 

kızmalıyım. 

.76 .42 .58 3.49 1.238 

 Genel Tüketici İlgilenimi 3.39 .6581 

*1= Hiç Katılmıyorum… 5= Tamamen Katılıyorum 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin genel ilgilenim düzeylerinin 3.39 ile 

ortalamamanın üzerinde bir değere sahip olduğu söylenebilir. Bununla birlikte tüketici 

ilgilenimi profili ölçeğini oluşturan tüm alt değişkenlerin de ortalamanın üzerinde bir düzeye 

sahip oldukları ifade edilebilir. Tüketici ilgilenimi profili ölçeği alt değişkenleri içerisinde en 

yüksek ortalamaya 3.70 ile ilgi-haz boyutu sahip iken en düşük ortalamaya ise 3.06 ile hata 

olasılığı boyutu sahip olmaktadır. Tablo 5 standardize edilmiş parametre değerleri açısından 

incelendiğinde ilgi-haz boyutunun 0.29 ile 0.83 arasında, hata olasılığı boyutunun 0.74 ile 

0.79 arasında, sembolik değer boyutunun 0.63 ile 0.85 arasında ve risk önemi boyutunun 0.76 

ile 0.78 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca yukarıdaki tablo da R2 bölümü 

incelendiğinde en çok değişkenliğinde ilgi-haz boyutunda altıncı (0.69), hata olasılığı 

boyutunda ikinci (0.62), sembolik değer boyutunda ikinci (0.70) ve risk önemi boyutunda 

birinci (0.60) değişken tarafından açıklandığı görülmektedir. Araştırmada tüketici ilgilenimi 

profiline uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda oluşan ölçme modeline ilişkin path 

diyagramı Şekil 2’de gösterildiği gibidir.  
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Şekil 2. Tüketici İlgilenimi Ölçeği Path Diyagramı 

Şekil 2 incelendiğinde ölçme modelinde yer alan tüm t değerlerinin 0.01 düzeyinde 2.56’nın 

üzerinde 4.90 ile 15.04 arasında değiştiği söylenebilir. 

2.5.4. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Cinsiyetleri 

Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi 

Araştırmaya katılan tüketicilerin genel ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgilenimi profili ölçeği 

alt boyutları açısından cinsiyetleri arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Bununla birlikte ortaya çıkan anlamlı 

farklılıkların yönünün belirlenmesi amacıyla erkek ve kadın tüketicilerin ortalama düzeyleri 

belirlenmiştir.  Yapılan analize ilişkin sonuçlar Tablo 6’da gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 6. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların 

Cinsiyetleri Arasındaki Farklılıklar 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

294 

 

C
İN

S
İY

E
T

 
Genel Tüketici İlgilenimi İlgi-Haz Boyutu 

F Değeri 6.562 F Değeri .020 

p Değeri   .011 p Değeri .887 

Erkek Ortalama   3.32 Erkek Ortalama 3.69 

Kadın Ortalama   3.48 Kadın Ortalama 3.70 

Hata Olasılığı Boyutu Sembolik Değer Boyutu 

F Değeri 4.145 F Değeri 7.348 

p Değeri   .042 p Değeri   .007 

Erkek Ortalama   2.96 Erkek Ortalama    3.03 

Kadın Ortalama  3.19 Kadın Ortalama   3.32 

Risk Önemi Boyutu   

F Değeri 7.688   

p Değeri   .006   

Erkek Ortalama   3.36   

Kadın Ortalama   3.49   

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin genel ilgilenim düzeyleri ve tüketici 

ilgileniminin sembolik değer, risk önemi ve hata olasılığı boyutları açısından cinsiyetleri 

arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yukarıdaki tablo da 

erkek ve kadın tüketicilerin ortalamaları incelendiğinde anlamlı farklılıkların ortaya çıktığı 

tüm değişkenler açısından kadın tüketicilerin ortalamalarının erkek tüketicilerinkinden daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu açıdan kadın tüketicilerin otomobillere yönelik genel 

ilgilenim düzeylerinin ve tüketici ilgilenimi alt boyutları açısından da hata olasılığı, sembolik 

değer ve risk önemi düzeylerinin erkek tüketicilere göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla araştırmaya katılan tüketicilerin ilgilenim düzeyleri ve tüketici 

ilgileniminin hata olasılığı, sembolik değer ve risk önemi boyutları açısından cinsiyetleri 

arasında anlamlı farklılıkların olduğunu öngören H1, H1b, H1c ve H1d hipotezleri kabul 

edilirken, tüketici ilgilenimi ilgi-haz boyutuna yönelik H1a hipotezi reddedilmiştir.           

2.5.5. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Eğitim 

Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi  

Araştırmaya katılan tüketicilerin genel ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgilenimi profili ölçeği 

alt boyutları açısından eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analize ilişkin sonuçlar Tablo 7’de 

gösterildiği gibidir.  

Tablo 7. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Eğitim 

Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar 
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E
Ğ

T
İT

İM
 

Genel Tüketici İlgilenimi İlgi-Haz Boyutu 

F Değeri 7.143 F Değeri .849 

p Değeri .000 p Değeri .495 

Hata Olasılığı Boyutu Sembolik Değer Boyutu 

F Değeri 5.840 F Değeri 5.391 

p Değeri  .000 p Değeri   .000 

Risk Önemi Boyutu   

F Değeri 4.290   

p Değeri  .002   

Tablo 7 incelendiğinde ilgi-haz boyutu dışındaki diğer değişkenler açısından araştırmaya 

katılan tüketicilerin eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla araştırmaya katılan tüketicilerin ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgileniminin hata 

olasılığı, sembolik değer ve risk önemi boyutları açısından eğitim düzeyleri arasında anlamlı 

farklılıkların olduğunu öngören H2, H2b, H2c ve H2d hipotezleri kabul edilirken, tüketici 

ilgilenimi ilgi-haz boyutuna yönelik H2a hipotezi reddedilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan 

anlamlı farklılıkların yönünün tespit edilebilmesi amacıyla post hoc (LSD) testi yapılmıştır. 

Yapılan bu testin sonuçları Tablo 8’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 8. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Eğitim 

Düzeyleri Arasında Ortaya Çıkan Farklılıkların İncelenmesi 

Genel Tüketici İlgilenimi 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p Hata Olasılığı 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p 

İlköğrt.                     Ortaöğr. -.0947 .483 İlköğrt.             Ortaöğr. .0700 .763 

                                 Önlisans -.3467 .026                          Önlisans -.3628 .174 

                                 Lisans -.4243 .001                          Lisans -.5093 .022 

                                 

Lisansüstü 

-.0952 .602                          

Lisansüstü 

-.1753 .577 

Ortaöğr.                   Önlisans -.2521 .027 Ortaöğr.           Önlisans -.4329 .027 

                                 Lisans -.3297 .000                          Lisans -.5793 .000 

                                 

Lisansüstü 

-.0006 .997                          

Lisansüstü 

-.2454 .340 

Önlisans                   Lisans -.0776 .463 Önlisans           Lisans -.1465 .422 

                                 

Lisansüstü 

.2515 .133                          

Lisansüstü 

.1875 .515 
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Lisans                      

Lisansüstü 

.3291 .022 Lisans               

Lisansüstü 

.3340 .176 

Sembolik Değer Ort. 

Farkı 

p Risk Önemi Ort. 

Farkı 

p 

İlköğrt.                     Ortaöğr. -.4890 .035 İlköğrt.             Ortaöğr. .2455 .293 

                                 Önlisans -.6980 .009                          Önlisans -.3393 .205 

                                 Lisans -.8707 .000                          Lisans -.2250 .311 

                                 

Lisansüstü 

-.4935 .115                          

Lisansüstü 

.1380 .662 

Ortaöğr.                   Önlisans -.2090 .283 Ortaöğr.           Önlisans -.5848 .003 

                                 Lisans -.3817 .003                          Lisans -.4705 .000 

                                 

Lisansüstü 

-.0045 .986                          

Lisansüstü 

-.1075 .677 

Önlisans                   Lisans -.1727 .341 Önlisans           Lisans .1142 .532 

                                 

Lisansüstü 

.2045 .476                          

Lisansüstü 

.4773 .099 

Lisans                      

Lisansüstü 

.3772 .125 Lisans              

Lisansüstü 

.3630 .143 

Tablo 8 incelendiğinde genel ilgilenim düzeyi açısından ilköğretim ve orta öğretim mezunu 

tüketiciler ile önlisans ve lisans mezunu tüketiciler arasında anlamlı ve negatif yönde bir 

farklılığın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte hata olasılığı boyutu açısından ilköğretim 

ve orta öğretim mezunu tüketiciler ile lisans mezunu tüketiciler arasında ve orta öğretim 

mezunu tüketiciler de ile önlisans mezunu tüketiciler arasında anlamlı ve negatif yönde bir 

farklılığın olduğu ifade edilebilir. Ayrıca sembolik değer boyutu açısından ilköğretim mezunu 

tüketiciler ile orta öğretim, önlisans ve lisans mezunu tüketiciler arasında ve orta öğretim 

mezunu tüketiciler ile de lisans mezunu tüketiciler arasında anlamlı ve negatif yönde bir 

farklılığın olduğu görülmektedir. Son olarak risk önemi boyutu açısından orta öğretim 

mezunu tüketiciler ile önlisans ve lisans mezunu tüketiciler arasında anlamlı ve negatif yönde 

bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu bilgiler ışığında araştırmaya katılan tüketicilerin eğitim 

düzeyleri yükseldikçe otomobillere yönelik genel ilgilenim düzeylerinin de yükseldiği ifade 

edilebilir.  

2.5.6. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Yaş 

Grupları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi 

Araştırmaya katılan tüketicilerin genel ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgilenimi profili ölçeği 

alt boyutları açısından yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analize ilişkin sonuçlar Tablo… da 

gösterildiği gibidir.  
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Tablo 9. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Yaş 

Grupları Arasındaki Farklılıklar 

Y
A

Ş
 

Genel Tüketici İlgilenimi İlgi-Haz Boyutu 

F Değeri 6.154 F Değeri 4.354 

p Değeri    .000 p Değeri    .001 

Hata Olasılığı Boyutu Sembolik Değer Boyutu 

F Değeri 2.879 F Değeri 4.291 

p Değeri   .014 p Değeri   .001 

Risk Önemi Boyutu   

F Değeri .791   

p Değeri .556   

Tablo 9 incelendiğinde risk önemi boyutu dışındaki diğer değişkenler açısından araştırmaya 

katılan tüketicilerin yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla araştırmaya katılan tüketicilerin ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgileniminin ilgi-

haz, hata olasılığı ve sembolik değer boyutları açısından yaş grupları arasında anlamlı 

farklılıkların olduğunu öngören H3, H3a, H3b ve H3d hipotezleri kabul edilirken, tüketici 

ilgilenimi risk önemi boyutuna yönelik H3c hipotezi reddedilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan 

anlamlı farklılıkların yönünün tespit edilebilmesi amacıyla post hoc (LSD) testi yapılmıştır. 

Yapılan bu testin sonuçları Tablo 10’da gösterildiği gibidir. 

Tablo 10. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Yaş 

Grupları Arasında Ortaya Çıkan Farklılıkların İncelenmesi 

Genel Tüketici İlgilenimi 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p Hata Olasılığı 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p 

18-26                       27-35 .1961 .013 18-26                27-35 .0486 .724 

                                36-44  .1108 .212                          36-44  .2180 .160 

                                45-53 .4222 .000                          45-53 .6303 .001 

                                54-62 .4986 .000                          54-62 .2743 .265 

                                63 ve 

üzeri 

.5950 .001                          63 ve 

üzeri 

.5332 .088 

27-35                       36-44 -.0852 .354 27-35                36-44 .1694 .291 

                                45-53 .2261 .042                          45-53 .5817 .003 

                                54-62 .3025 .035                          54-62 .2257 .366 

                                63 ve .3990 .028                          63 ve .4846 .124 
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üzeri üzeri 

36-44                       45-53 .3113 .009 36-44                45-53 4123 .046 

                                54-62 .3878 .009                          54-62 0563 .828 

                                63 ve 

üzeri 

.4842 .009                          63 ve 

üzeri 

3153 .329 

45-53                       54-62 .0764 .635 45-53                54-62 -.3560 .206 

                                63 ve 

üzeri 

.1729 .376                          63 ve 

üzeri 

-.0970 .776 

54-62                       63 ve 

üzeri 

.0964 .654 54-62               63 ve 

üzeri 

.2589 .490 

Sembolik Değer Ort. 

Farkı 

p İlgi-Haz Ort. 

Farkı 

p 

18-26                       27-35 .3805 .005 18-26                27-35 .2820 .009 

                                36-44  .2600 .089                          36-44  .0444 .716 

                                45-53 .5126 .006                          45-53 .2954 .047 

                                54-62 .8912 .000                          54-62 .5729 .003 

                                63 ve 

üzeri 

.6472 .036                          63 ve 

üzeri 

.7763 .002 

27-35                      36-44 -.1205 .445 27-35                36-44 -.2376 .060 

                               45-53 .1320 .488                          45-53 .0134 .929 

                               54-62 .5107 .038                          54-62 .2909 .138 

                               63 ve 

üzeri 

.2666 .390                          63 ve 

üzeri 

.4943 .046 

36-44                      45-53 .2525 .214 36-44                45-53 .2511 .121 

                               54-62 .6312 .014                          54-62 .5285 .010 

                               63 ve 

üzeri 

.3871 .224                          63 ve 

üzeri 

.7319 .004 

45-53                      54-62 .3786  .172 45-53                54-62 .2775 .209 

                               63 ve 

üzeri 

.1346 .688                          63 ve 

üzeri 

.4808 .073 

54-62                      63 ve .2440 .509 54-62               63 ve .2034 .490 
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üzeri üzeri 

Tablo 10 incelendiğinde genel ilgilenim düzeyi açısından 18-26 ve 27-35 yaş gruplarındaki 

tüketiciler ile 36-44 yaş grubundaki tüketiciler haricindeki diğer tüm yaş gruplarındaki 

tüketiciler arasında anlamlı ve pozitif yönde bir farklılığın olduğu görülmektedir. Ayrıca 36-

44 yaş grubundaki tüketiciler ile de 45-53, 54-62 ve 63 yaş ve üzerindeki tüketiciler arasında 

anlamlı ve pozitif yönde bir farklılığın olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte hata olasılığı 

boyutu açısından 18-26, 27-35 ve 36-44 yaş gruplarındaki tüketiciler ile 45-53 yaş grubundaki 

tüketiciler arasında anlamlı ve pozitif yönde bir farklılığın olduğu görülmektedir. Ayrıca 

sembolik değer boyutu açısından 18-26 yaş arasındaki tüketiciler ile 36-44 yaş grubundaki 

tüketiciler haricindeki diğer tüm yaş gruplarındaki tüketiciler arasında ve ayrıca 27-35 ve 36-

44 yaş gruplarındaki tüketiciler ile de 54-62 yaş grubundaki tüketiciler arasında anlamlı ve 

pozitif yönde bir farklılığın olduğu söylenebilir. Son olarak ilgi-haz boyutu açısından ise 18-

26 yaş grubundaki tüketiciler ile 36-44 yaş grubundaki tüketiciler haricindeki diğer tüm yaş 

gruplarındaki tüketiciler arasında ve ayrıca 27-35 ve 36-44 yaş gruplarındaki tüketiciler ile 63 

yaş ve üzerindeki tüketiciler arasında anlamlı ve pozitif yönde bir farklılığın olduğu 

görülmektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmaya katılan tüketicilerin yaşları yükseldikçe 

otomobillere yönelik genel ilgilenim düzeylerinin azaldığı, başka bir deyişle gençlerin 

otomobillere yönelik ilgilenim düzeylerinin yaşlılara göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir.   

2.5.7. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Gelir 

Durumları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi 

Araştırmaya katılan tüketicilerin genel ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgilenimi profili ölçeği 

alt boyutları açısından durumları arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analize ilişkin sonuçlar Tablo 11.’de gösterildiği 

gibidir.  

Tablo 11. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Gelir 

Durumları Arasındaki Farklılıklar 

G
E

L
İR

  

Genel Tüketici İlgilenimi İlgi-Haz Boyutu 

F Değeri 3.344 F Değeri .661 

p Değeri   .010 p Değeri .620 

Hata Olasılığı Boyutu Sembolik Değer Boyutu 

F Değeri 1.090 F Değeri 3.967 

p Değeri   .361 p Değeri   .004 

Risk Önemi Boyutu   

F Değeri 4.191   

p Değeri   .002   

Tablo 11 incelendiğinde ilgi-haz ve hata olasılığı boyutları dışındaki diğer değişkenler 

açısından araştırmaya katılan tüketicilerin gelir durumları arasında anlamlı farklılıkların 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla araştırmaya katılan tüketicilerin ilgilenim düzeyleri ve 

tüketici ilgileniminin sembolik değer ve risk önemi boyutları açısından gelir durumları 
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arasında anlamlı farklılıkların olduğunu öngören H4, H4b ve H4c hipotezleri kabul edilirken, 

tüketici ilgilenimi ilgi-haz ve hata olasılığı boyutlarına yönelik H4a ve H4d hipotezleri 

reddedilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan anlamlı farklılıkların yönünün tespit edilebilmesi 

amacıyla post hoc (LSD) testi yapılmıştır. Yapılan bu testin sonuçları Tablo 12’de gösterildiği 

gibidir. 

Tablo 12. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Gelir 

Durumları Arasında Ortaya Çıkan Farklılıkların İncelenmesi 

Genel Tüketici İlgilenimi 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p Risk Önemi 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p 

2500 TL ve altı     2501-3500 -.0971 .237 2500 TL ve altı   2501-3500 .0026 .985 

                              3501-4500 -.2633 .003                             3501-4500 -.3894 .009 

                              4501-5500  -.2890 .006                             4501-5500  -.5527 .002 

                              5501 ve 

üstü            

-.0459 .718                             5501 ve 

üstü            

.0310 .886 

2501-3500             3501-4500    -.1662 .075 2501-3500          3501-4500    -.3920 .014 

                              4501-5500  -.1919 .079                            4501-5500  -.5553 .003 

                              5501 ve 

üstü            

.0512 .696                            5501 ve 

üstü            

.0284 .898 

3501-4500             4501-5500     -.0257 .821 3501-4500          4501-5500     -.1633 .397 

                              5501 ve 

üstü            

.2174 .106                            5501 ve 

üstü            

.4204 .066 

4501-5500             5501 ve 

üstü            

.2431 .096 4501-5500          5501 ve 

üstü            

.5837 .019 

Sembolik Değer Ort. 

Farkı 

p    

2500 TL ve altı     2501-3500 -.2172 .119    

                              3501-4500 -.5323 .000    

                              4501-5500  -.4892 .006    

                              5501 ve 

üstü            

-.2596 .229    

2501-3500             3501-4500    -.3151 .047    

                              4501-5500  -.2720 .141    

                              5501 ve 

üstü            

-.0424 .848    

3501-4500             4501-5500     .0432 .822    

                              5501 ve 

üstü            

.2727 .232    
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4501-5500             5501 ve 

üstü            

.2296 .354    

Tablo 12 incelendiğinde genel ilgilenim düzeyi açısından 2500 TL ve altında gelire sahip 

tüketiciler ile 3501-4500 ve 4501-5000 TL arasında gelire sahip tüketiciler arasında anlamlı 

ve negatif yönde bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte risk önemi boyutu 

açısından 2500 TL altı ve 2501-3500 TL arasında gelire sahip tüketiciler ile 3501-4500 ve 

4501-5500 TL arasında gelire sahip tüketiciler arasında anlamlı ve negatif yönde bir 

farklılığın olduğu ifade edilebilir. Ayrıca sembolik değer boyutu açısından 2500 TL ve altında 

gelire sahip tüketiciler ile 3501-4500 ve 4501-5500 TL arasında gelire sahip tüketiciler 

arasında anlamlı ve negatif yönde bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu bilgiler ışığında 

araştırmaya katılan tüketicilerin gelir durumları yükseldikçe otomobillere yönelik ilgilenim 

düzeylerinin de yükseldiği ifade edilebilir.  

2.5.8. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların Meslekleri 

Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi 

Araştırmaya katılan tüketicilerin genel ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgilenimi profili ölçeği 

alt boyutları açısından meslekleri arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analize ilişkin sonuçlar Tablo 13’de gösterildiği 

gibidir.  

Tablo 13. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların 

Meslekleri Arasındaki Farklılıklar 

M
E

S
L

E
K

 

Genel Tüketici İlgilenimi İlgi-Haz Boyutu 

F Değeri 3.337 F Değeri 2.282 

p Değeri   .002 p Değeri   .027 

Hata Olasılığı Boyutu Sembolik Değer Boyutu 

F Değeri 2.237 F Değeri 2.207 

p Değeri   .030 p Değeri   .033 

Risk Önemi Boyutu   

F Değeri .992   

p Değeri .436   

Tablo 13 incelendiğinde risk önemi boyutu dışındaki diğer değişkenler açısından araştırmaya 

katılan tüketicilerin meslekleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla araştırmaya katılan tüketicilerin ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgileniminin ilgi-

haz, hata olasılığı ve sembolik değer boyutları açısından meslekleri arasında anlamlı 

farklılıkların olduğunu öngören H5, H5a, H5b ve H5d hipotezleri kabul edilirken, tüketici 

ilgilenimi risk önemi boyutuna yönelik H5c hipotezi reddedilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan 

anlamlı farklılıkların yönünün tespit edilebilmesi amacıyla post hoc (LSD) testi yapılmıştır. 

Yapılan bu testin sonuçları Tablo 14’de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 14. Tüketici İlgilenim Düzeyi ve Alt Boyutları Açısından Cevaplayıcıların 

Meslekleri Arasında Ortaya Çıkan Farklılıkların İncelenmesi 

Genel Tüketici İlgilenimi 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p Hata Olasılığı 

(I)                  (J) 

Ort. 

Farkı 

p 

Emekli             Memur -.5679 .000 Emekli               Memur -.4964 .056 

                        Ev Hanımı -.2194 .240                            Ev Hanımı .0729 .821 

                        Öğrenci -.5266 .000                            Öğrenci -.3017 .243 

                        Özel Sek. 

Çal. 

-.3193 .031                            Özel Sek. 

Çal. 

-.0406 .874 

                        İşçi -.3270 .053                            İşçi -.1656 .570 

                        Serbest 

Meslek 

-.2600 .132                            Serbest 

Meslek 

.1703 .567 

                        

Esnaf/Tüccar 

-.3681 .023                            Esnaf/Tüccar -.3802 .174 

Memur            Ev Hanımı .3485 .021 Memur               Ev Hanımı .5694 .029 

                        Öğrenci .0413 .680                            Öğrenci .1947 .260 

                        Özel Sek. 

Çal. 

.2486 .011                            Özel Sek. 

Çal. 

.4559 .007 

                        İşçi .2409 .058                            İşçi .3309 .132 

                        Serbest 

Meslek 

.3080 .020                            Serbest 

Meslek 

.6668 .004 

                        

Esnaf/Tüccar 

.1999 .089                            Esnaf/Tüccar .1162 .567 

Ev Han.           Öğrenci -.3072 .040 Ev Han.             Öğrenci -.3746 .147 

                        Özel Sek. 

Çal. 

-.0999 .499                           Özel Sek. Çal. -.1135 .657 

                        İşçi -.1076 .523                           İşçi -.2385 .413 

                        Serbest 

Meslek 

-.0405 .814                           Serbest 

Meslek 

.0974 .744 

                        

Esnaf/Tüccar 

-.1486 .358                           Esnaf/Tüccar -.4531 .105 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

303 

 

Öğrenci           Özel Sek. 

Çal. 

.2073 .032 Öğrenci             Özel Sek. Çal. .2611 .118 

                        İşçi .1996 .114                           İşçi .1361 .532 

                        Serbest 

Meslek 

.2667 .043                           Serbest 

Meslek 

.4721 .038 

                        

Esnaf/Tüccar 

.1586 .175                           Esnaf/Tüccar -.0785 .697 

Ö. Sek. Çal.     İşçi -.0077 .950 Ö. Sek. Çal.       İşçi -.1250 .560 

                        Serbest 

Meslek 

.0594 .646                           Serbest 

Meslek 

.2109 .345 

                        

Esnaf/Tüccar 

-.0487 .670                           Esnaf/Tüccar -.3396 .087 

İşçi                  Serbest 

Meslek 

.0671 .660 İşçi                    Serbest 

Meslek 

.3359 .203 

                        

Esnaf/Tüccar 

-.0410 .770                           Esnaf/Tüccar -.2146 .376 

Ser. Mes.         

Esnaf/Tüccar 

-.1081 .456 Ser. Meslek      Esnaf/ Tüccar -.5505 .028 

Sembolik Değer Ort. 

Farkı 

p İlgi-Haz Ort. 

Farkı 

p 

Emekli             Memur -.6836 .008 Emekli               Memur -.6350 .002 

                        Ev Hanımı -.2222 .488                            Ev Hanımı -.3403 .183 

                        Öğrenci -.6781 .008                            Öğrenci -.7069 .001 

                        Özel Sek. 

Çal. 

-.4564 .072                            Özel Sek. 

Çal. 

-.4736 .019 

                        İşçi -.3494 .227                            İşçi -.4324 .061 

                        Serbest 

Meslek 

-.1683 .569                            Serbest 

Meslek 

-.6687 .005 

                        

Esnaf/Tüccar 

-.3125 .260                            Esnaf/Tüccar -.5347 .016 

Memur            Ev Hanımı .4614 .074 Memur               Ev Hanımı .2947 .151 

                        Öğrenci .0055 .974                            Öğrenci -.0719 .599 

                        Özel Sek. 

Çal. 

.2272 .175                            Özel Sek. 

Çal. 

.1614 .226 
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                        İşçi .3342 .125                            İşçi .2026 .243 

                        Serbest 

Meslek 

.5153 .023                            Serbest 

Meslek 

-.0337 .852 

                        

Esnaf/Tüccar 

.3711 .066                            Esnaf/Tüccar .1003 .533 

Ev Han.           Öğrenci -.4559 .076 Ev Han.             Öğrenci -.3667 .073 

                        Özel Sek. 

Çal. 

-.2342 .356                           Özel Sek. Çal. -.1333 .509 

                        İşçi -.1272 .660                           İşçi -.0921 .690 

                        Serbest 

Meslek 

.0539 .855                           Serbest 

Meslek 

-.3284 .164 

                        

Esnaf/Tüccar 

-.0903 .745                           Esnaf/Tüccar -.1944 .379 

Öğrenci           Özel Sek. 

Çal. 

.2217 .181 Öğrenci              Özel Sek. 

Çal. 

.2333 .078 

                        İşçi .3287 .129                            İşçi .2746 .112 

                        Serbest 

Meslek 

.5098 .024                            Serbest 

Meslek 

.0382 .831 

                        

Esnaf/Tüccar 

.3656 .068                            Esnaf/Tüccar .1722 .281 

Ö. Sek. Çal.     İşçi .1070 .615 Ö. Sek. Çal.        İşçi .0412 .808 

                        Serbest 

Meslek 

.2881 .194                            Serbest 

Meslek 

-.1951 .270 

                        

Esnaf/Tüccar 

.1439 .464                            Esnaf/Tüccar -.0611 .696 

İşçi                  Serbest 

Meslek 

.1811 .489 İşçi                     Serbest 

Meslek 

-.2363 .258 

                        

Esnaf/Tüccar 

.0369 .878                            Esnaf/Tüccar -.1023 .594 

Ser. Meslek     

Esnaf/Tüccar 

-.1442 .562 Ser. Meslek        Esnaf/Tüccar .1340 .499 

Tablo 14 incelendiğinde genel ilgilenim düzeyi açısından emekliler ile memurlar, öğrenciler, 

özel sektör çalışanları ve esnaflar arasında anlamlı ve negatif yönde, memurlar ile ev 

hanımları, özel sektör çalışanları ve serbest meslek sahipleri arasında anlamlı ve pozitif 

yönde, ev hanımları ile öğrenciler arasında anlamlı ve negatif yönde, öğrenciler ile özel sektör 
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çalışanları ve serbest meslek sahipleri arasında anlamlı ve pozitif yönde farklılıkları olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte hata olasılığı boyutu açısından memurlar ile ev hanımları, 

özel sektör çalışanları ve serbest meslek sahipleri arasında anlamlı ve pozitif yönde, 

öğrenciler ile serbest meslek sahipleri arasında anlamlı ve pozitif yönde, serbest meslek 

sahipleri ile esnaflar ile anlamlı ve negatif yönde farklılıkları olduğu ifade edilebilir. Ayrıca 

sembolik değer boyutu açısından emekliler ile memurlar ve öğrenciler arasında anlamlı ve 

negatif yönde, memurlar ve öğrenciler ile serbest meslek sahipleri arasında anlamlı ve pozitif 

yönde farklılıkları olduğu söylenebilir. Son olarak ilgi-haz boyutu açısından emekliler ile ev 

hanımları ve işçiler haricindeki diğer meslek gruplarındaki tüketiciler arasında anlamlı ve 

negatif yönde farklılıkların olduğu görülmektedir.     

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otomotiv sektöründe tüketici ilgileniminin incelendiği bu araştırma sonucunda aşağıda 

sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır: 

Araştırmada tüketicilerin otomobillere yönelik ilgilenim düzeylerinin tespit edilmesi için 

Kapferer ve Laurent (1993) tarafından geliştirilen tüketici ilgilenimi profili ölçeğine 

uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinal ölçekte ayrı boyutlar olarak yer alan 

ilgi ve haz boyutları birleşerek tek bir boyut altında yer almışlardır. Elde edilen bu sonuç 

araştırmaya katılan tüketiciler otomobillere yönelik sahip oldukları ilgilerini ve otomobil satın 

almak suretiyle elde ettikleri hedonik değeri birbirinden ayıramadıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Nitekim ilgili literatürde daha önce Quester ve Lim (2003), Keser ve Kadanalı 

(2017), Çakır ve Çakır (2007) ve Çilingir ve Yıldız (2010) tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Bununla birlikte açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda elde edilen sembolik değer ve hata olasılığı boyutlarında orijinal ölçek ile birebir 

aynı sonuçlar elde edilirken, risk önemi boyutunda yer alan maddelerden bir tanesi düşük 

faktör yüküne sahip olması nedeniyle analiz kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca uygulanan 

güvenilirlik analiz sonucunda elde edilen faktörlerin yeterli güvenilirlik seviyesine sahip 

oldukları tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda ortaya çıkan faktörlerde yer alan her bir maddenin ortalamasının 

hesaplanması sonucunda araştırmaya katılan tüketicilerin otomobillere yönelik genel ilgilenim 

düzeylerinin 3.39 ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tüketici ilgilenimi alt boyutları 

açısından ise tüketicilerin ilgi-haz boyutu açısından 3.70, sembolik değer boyutu açısından 

3.15, risk önemi boyutu açısından 3.49 ve hata olasılığı boyutu açısından 3.06 ortalamaya 

sahip oldukları belirlenmiştir. Buna göre tüketicilerin otomobillere yönelik ortalamanın 

üzerinde bir ilgilenim düzeyine sahip oldukları söylenebilir. 

Araştırmada uygulanan varyans analizleri sonucunda araştırmaya katılan tüketicilerin genel 

ilgilenim düzeyleri ve tüketici ilgilenimi alt boyutları açısından, ilgi-haz boyutu haricinde 

cinsiyetleri ve eğitim düzeyleri yönünden, risk önemi boyutu haricinde yaş grupları yönünden, 

ilgi-haz ve hata boyutları haricinde gelir durumları yönünden ve risk önemi haricinde 

meslekleri yönünden aralarında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu 

farklılıklar incelendiğinde genel olarak kadın tüketicilerin erkek tüketicilerden otomobillere 

yönelik ilgilenim düzeylerinin daha yüksek olduğu, tüketicilerin eğitim düzeyleri yükseldikçe 

otomobillere yönelik ilgilenim düzeylerinin de yükseldiği, daha yaşlı olan tüketicilerin risk 

önemi düzeylerinin daha düşük olduğu ve gelir durumu daha yüksek olan tüketicilerin 

ilgilenim düzeylerinin de daha yüksek olduğu söylenebilir. Bununla birlikte genel itibariyle 
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otomobillere yönelik emeklilerin ilgilenim düzeyleri düşük, memur ve öğrencilerin ise yüksek 

olduğu ifade edilebilir. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar ışığında otomotiv sektöründe faaliyette bulunan 

işletmeler, farklı model ve özelliklere sahip otomobilleri pazara sunarak, uzun süreli test 

sürüşleri gerçekleştirerek, otomobillerinin pazardaki konumlandırmasında değişikliğe giderek, 

özellikle gelir durumu düşük seviyede olan tüketiciler açısından uygun fiyat ve cazip ödeme 

koşulları sunarak, otomobillerinin kilometre ve yıl açısından garanti süresini artırarak ve 

garanti koşullarında tüketicileri memnun edecek değişiklikler yaparak ve satış sonrası sunulan 

hizmetlerde kaliteyi artırarak tüketicilerin otomobillere yönelik ilgilenim düzeyini 

yükseltebilirler. Bu konu hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ise, farklı otomobil 

markaları açısından, farklı segmentlerde bulunan otomobiller açısından ve farklı ülkelerdeki 

otomobil kullanıcıları açısından tüketici ilgilenim düzeyini ölçen farklı ölçekler kullanarak 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmaları önerilebilir.  
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SİYASAL DÜZENİN ve TOPLUMSAL REFAHIN DÜŞÜNÜRLERİN AHLAK 

ANLAYIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KINALIZADE ALİ EFENDİ ve NICCOLO 

MACHIAVELLI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 
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ÖZET: Toplumsal hayatta düzen, istikrarlı ve öngörülebilir davranışları içinde barındıran bir 

yaşama biçimidir. Tarih boyunca insanlar, her zaman bir düzen içerisinde olmak istemişlerdir. 

Çünkü insanlar, öngörülebilir davranışları içeren güvenli bir ortamda yaşamlarını geçirmeyi 

tercih etmektedirler. Thomas Hobbes, “homo homini lupus” derken güvenliği ve insanların 

toplumsal bir düzen olmaksızın birbirlerine güvenmemeleri gerektiğini ifade etmiştir. Bu 

bakımdan insanlar, ilk önce kişisel, sonra ailesel, daha sonra ise toplumsal bir güvenlik arayışı 

içinde olmuşlardır. Güvenli bir siyasal düzen sağlandıktan sonra ise insanlar refah, ahlak, 

bilim gibi değerleri düşünmeye başlamışlardır. Refah, insanların sadece yaşamlarını idame 

ettirebilmesini değil, aynı zamanda belirli bir yaşam kalitesinde yaşamalarını ifade 

etmektedir. Toplumsal refah ise içinde yaşanılan toplumun yaşam kalitesindeki seviyeyi 

belirtmektedir. Toplumsal refahın ana belirleyici unsuru ise devletlerdir. Devletler gelişmişlik 

düzeyi ile kendi halkının yaşam kalitesini yükseltme amacını taşımaktadır. Toplumsal refah 

ile ilişkili olarak toplum hayatı şekillenmekte ve toplum hayatı da insanların düşünceleri 

üzerinde etkili olmaktadır. 

Siyasal düzen ve toplumsal refah, insanların hayata bakışları ve olaylara yaklaşımları 

konusunda son derece etkili olmuştur. Siyasal düzenin ve refahın olduğu ortamda insanlar 

siyasete, ahlaka, bilime vb. farklı bir yaklaşım belirlerken siyasal düzenin ve refahın olmadığı 

ortamda insanlar, çok daha farklı bir yaklaşım benimsemişlerdir. Bu çalışmanın amacı, siyasal 

düzeni ve toplumsal refahı göz önünde bulundurarak “ahlak anlayışımızın içinde yaşadığımız 

toplumun şartları bakımından şekillenip şekillenmediği” sorusunun cevabını aramaktır. İlk 

olarak, siyasal düzen ve toplumsal refahın kavramsal bir incelemesi yapılacaktır. İkinci 

olarak, ele alınan düşünürler olan Kınalızade Ali Efendi’nin yaşadığı Osmanlı Devleti’nin ve 

Niccolo Machiavelli’nin yaşadığı İtalya’nın durumları ele alınacaktır. Son bölümde ise örnek 

teşkil etmesi açısından aynı çağda fakat siyasal düzeni ve toplumsal refahı farklı olan 

devletlerde yaşamış Kınalızade Ali Efendi’nin ve Niccolo Machiavelli’nin ahlak felsefeleri 

karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Düzen, Toplumsal Refah, Ahlak, Kınalızade Ali Efendi, Niccolo 

Machiavelli. 

Jel Kodu: Z19 
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THE EFFECTS OF POLITICAL ORDER AND SOCIAL WELFARE ON THE 

MORAL UNDERSTANDING OF THINKERS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF 

KINALIZADE ALI EFENDI AND NICCOLO MACHIAVELLI 

ABSTRACT: In social life, order is a form of life that contains stable and predictable 

behaviors. Throughout history people have always wanted to be in order. Because people 

prefer to spend their lives in a safe environment with predictable behaviors. While Thomas 

Hobbes has stated that "homo homini lupus", he has expressed security and that people should 

not trust each other without a social order. In this regard, people were first seeking personal, 

then familial, then social security. Once a safe political order has been established, people 

have begun to consider values such as welfare, morality, and science. Welfare not only means 

that people can only live their lives, but they also live in a certain quality of life. Social 

welfare refers to the level of quality of living in the society. The main determinant element of 

social welfare is the state. States are aiming to raise the quality of life of their own people 

with the level of development. The social life is shaped by the social welfare and the social 

life is also influencing people's thinking. 

 Political order and social welfare have been extremely influential in people's view and 

attitude to events. In an environment where political order and welfare exist, while people 

determines different perspective to politics, moral, science etc., in an environment where 

political order and welfare does not exist, people determine much more different perspective 

to politics, moral, science etc. The aim of this study, while taking into account political order 

and social welfare, is to search for the answer to the question "whether our moral 

understanding is shaped by the conditions of the society we live in or not”. First, a conceptual 

examination of the political order and social welfare will be made. Secondly, the situation of 

the Ottoman State of Kınalızade Ali Efendi and the Italian State of Niccolo Machiavelli (!) 

will be examined. In the last part, to form an example, the ethical philosophies of Kınalızade 

Ali Efendi and Niccolo Machiavelli, who lived in the same era but in different states of 

political order and social welfare, will be examined comparatively. 

Keywords: Political Order, Social Welfare, Moral, Kınalızade Ali Efendi, Niccolo 

Machiavelli. 

Jel Code: Z19. 

GİRİŞ 

 İnsanlar, ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamamaktadırlar. Bu yüzden bir toplum 

halinde yaşama ihtiyacı duymaktadırlar. Aristoteles, “zoon politikon” diyerek insanın bu 

yönünü vurgulamıştır (Aristotle, 1998: 4). Ona göre insan, siyasal bir canlıdır ve insanın 

toplumsuz bir şekilde yaşaması mümkün değildir. Çünkü bir insanın barınmadan giyime, 

giyimden beslenmeye doğru çeşitlenen ihtiyaçlarını tek başına karşılaması mümkün değildir. 

Bu ihtiyaçların toplumsal dayanışma ve iş bölümü sayesinde karşılanması mümkündür. O 

yüzden bir insan, nasıl hayatta kalmak için ekmek ve suya ihtiyaç duyuyorsa yaşamını idame 

ettirebilmek için topluma da ihtiyaç duymaktadır. 

 Tarih boyunca düşünürler, insanın toplum halinde yaşamasını çeşitli faktörlere 

dayandırmışlardır. Aristoteles, insanı siyasal bir canlı olarak nitelendirip bunun insanın 

doğasında olduğunu belirtmiştir. Aristotelesçi geleneği devam ettiren Saint Thomas da insanın 

doğasını Aristoteles gibi değerlendirip doğuştan insanın buna ihtiyaç duyduğunu 

düşünmüştür. Zaten Saint Thomas, Aristoteles’in fikirlerini Hıristiyanlıkla birleştirmiştir. 
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Modern döneme gelindiğinde ise insan doğası farklı bir evreye girmiştir. Bilim ve teknoloji 

alanındaki ilerlemeyle birlikte insan doğası da farklı bir şekilde ele alınmıştır. Thomas 

Hobbes’un ve John Locke’un tabiat hali tasviri güzel birer örnek teşkil etmektedir. Ancak 

belirtilmesi gerekir ki Hobbes ve Locke’un tasvirleri birbirinin zıddı konumundadır. Hobbes, 

içinde yaşadığı toplumda meydana gelen İngiliz İç Savaşı’ndan etkilenmiş olacak ki tabiat 

hali olarak savaş halini tasvir etmektedir (Ağaoğulları vd., 1994: 162-171). Hobbes’a göre 

insanlar, tabiat halinde birbirleri ile savaş halindedir. Güçlü olan, güçsüz olanı kolaylıkla 

öldürebilmektedir. Bu ortamda insanlar için esas olan, hayatta kalabilmektir. Bu güvensiz 

ortamdan kurtulmak için insanlar, bir sözleşmeyle bazı haklarını Leviathan’a teslim 

etmektedirler. Aslında bu güvensiz ve birbirinin kurdu olan insanların nasıl bir araya gelip 

sözleşme yaptığı konusunda çelişki olmasına rağmen Hobbes, toplumun bu şekilde meydana 

geldiğini belirtmektedir. Locke ise Hobbes’un aksine insanların barış içinde yaşadığı bir tabiat 

hali tasviri yapmaktadır. Locke’a göre insanlar, kendi aralarında olan anlaşmazlıkları 

çözebilmek için bazı haklarını üst bir organa teslim etmektedirler. Bu yüzden insanlar, bir 

araya gelip bir sözleşme imzalamaktadırlar. Hobbes’un tabiat halinde bir zorunluluk hali söz 

konusuyken Locke’un tabiat halinde bir isteğe bağlılık söz konusudur. Toplumun oluşmasını 

farklı şekillerde tanımlasalar da bir toplumun varlığı, insan hayatı için oldukça zorunlu bir 

durumdur.  

 Toplum içinde yaşayan insan, belirli bir yönetim düzeni altındadır. Tarih boyunca ise 

yönetim şekillerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin; Antik Yunan’da polis 

devletleri söz konusudur. Yani her polis (şehir) kendi devletini kurmuştur. Orta Çağ’da ise 

feodal beylikler söz konusudur. Modern Çağ’da ulus-devletler inşa edilmiştir ve demokratik 

yönetim düzenleri mevcuttur. İçinde bulunduğumuz toplum, insanlara belirli bir siyasal düzen 

ve refah düzeyi sunmaktadır. Siyasal düzen ve toplumsal refah ise insanların hayata 

bakışlarını etkilemektedir. Her konuda olduğu gibi ahlak anlayışları bakımından da bu 

böyledir. Bu çalışmanın amacı, ahlak anlayışlarımızın içinde yaşadığımız toplumsal şartlara 

göre şekillenip şekillenmediği araştırmaktır. Bu bakımdan çalışmada ilk olarak toplumsal 

refah ve siyasal düzen kavramları üzerinde durulacaktır. İkinci olarak Kınalızade Ali 

Efendi’nin ve Niccolo Machiavelli’nin içinde yaşadığı toplumsal şartlar incelenecektir. 

Üçüncü olarak ise bu iki düşünürün ahlak felsefeleri ele alınacaktır. Kınalızade Ali Efendi ve 

Niccolo Machiavelli’nin seçilmiş olmasının sebebi, aynı çağda ve farklı toplumlarda yaşamış 

olmalarıdır. Bu bakımdan araştırma sorusu için güzel bir örnek oluşturmaktadır. 

1.TOPLUMSAL REFAH, SİYASAL DÜZEN ve AHLAK 

 Günümüzde refah kavramı, çoğunlukla ekonomik temelli bir şekilde ele alınmaktadır. 

Bu bakımdan refah, bireylerin ekonomik yönden iyi bir konumda olmasını ifade etmektedir. 

Refahın ekonomik, sosyal ve siyasal yönünün olduğundan bahsedilebilir. Refahın ekonomik 

yönü, parayla ölçülebilen değerleri nitelemektedir. Refahın sosyal yönü, bireyin ve toplumun 

yaşam kalitesini ifade etmektedir. Refahın siyasal yönü ise bireyin ve toplumun siyasal düzen 

içerisindeki memnuniyeti anlamına gelmektedir. 

 Refah kavramından hareketle toplumsal refah kavramı da ekonomik, sosyal ve siyasal 

yöne sahiptir. Bu bakımdan genel kullanıma göre refah ve toplumsal refah kavramları sadece 

ekonomi ile ilgili değildir. Ekonomi refahı doğrudan etkilese de sosyal ve siyasal yön, ihmal 

edilmemelidir. Bu bakımdan toplumsal refah, sadece bireylerin temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasını ifade etmemektedir. Toplumsal refah, daha geniş bir anlamda bireylerin yaşam 

kalitelerinin üst seviyelere çıkarılması anlamına gelmektedir. Bireyler içinde azınlık ve 

dezavantajlı konumdaki kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar gibi gruplar vardır ve bu 

gruplar için fırsat eşitliği sağlanması da toplumsal refahın bir parçasını oluşturmaktadır.  
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 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda (UNDP) toplumsal refah, sadece 

bireylerin iktisadi yönden iyi bir konuma gelmesini değil, aynı zamanda sosyal, siyasal ve 

kültürel yönden de iyi bir seviyeye gelmesini ifade etmektedir (UNDP, 2017). Bu bakımdan 

toplumsal refaha sadece ekonomik açıdan bakmamak gerekmektedir. Bu boyutuyla toplumsal 

refah, siyasal düzeni de doğrudan etkilemektedir. Çünkü devletler, siyasal düzenlerinin 

istikrarına refahları ölçüsünde erişebilmektedirler.  

 Siyasal düzen, dar anlamda bir devlette mevcut olan istikrarı belirtmektedir. İstikrar o 

devletin refahını da doğrudan etkilemektedir. Kısacası, toplumsal refah ve siyasal düzen 

birbirlerini besleyen iki olgudur. Toplumsal refahın yüksek ve siyasal düzenin istikrarlı 

olduğu toplumlardaki bireyler, temel ihtiyaçlarının ötesinde başka ihtiyaçlarıyla da ilgilenme 

olanağı elde etmektedirler. Yani zaten hayatta kalma kaygılarını atlattıklarından bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerle daha rahatlıkla ilgilenebilmektedirler. Benzer şekilde olaylara ve 

değerlere yaklaşımları da farklı olmaktadır. Örneğin; toplumsal refahı yüksek ve siyasal 

düzenini sağlamış bir toplumdaki bir insan, ahlaka farklı bir açıdan bakarken toplumsal refahı 

düşük ve siyasal düzenini sağlayamamış toplumdaki bir birey ahlakı ilkinden daha farklı bir 

şekilde ele alacaktır.  

 Ahlak, “bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler 

manzumesi ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacaklarını, söz konusu amaçlara nasıl 

ulaşılacağını ortaya koyan kurallar öbeği veya bir insan topluluğunun belli bir tarihsel dönem 

boyunca, belli türden inanç, emir, yasak, norm ve değerlere göre düzenlenmiş ve söz konusu 

düzenlemeye bağlı olarak töreleşmiş, gelenekleşmiş yaşama biçimi”dir (Cevizci, 2002: 3). 

Kısaca ahlak, uygulamaya yönelik davranışlar bütünüdür. Etik kavramından bu yönüyle 

ayrılmaktadır. Çünkü etik, ahlak felsefesi anlamına gelip yapılan davranış hakkında doğru 

olup olmadığı düşüncesini içermektedir (Özlem, 2004: 23). Yani etik, ahlaki davranışları 

hakkında felsefi bir düşünce etkinliğidir (Frankena, 1973: 4). Tarih boyunca ahlak hakkında 

bir şeyler kaleme alan düşünürler de aslında felsefi bir etkinlik yapmaktadırlar. Bu bakımdan 

düşünürlerin ahlaka bakışları onların ahlak felsefelerini oluşturmaktadır. Düşünürler ise ahlak 

felsefelerini oluştururken içinde yaşadıkları toplum refahından ve siyasal düzeninden oldukça 

etkilenmektedirler. Bu bakımdan üçüncü bölümde karşılaştırmalı olarak inceleyeceğim 

düşünürlerin yaşadığı toplumsal şartlara değinmek şarttır. 

2. 15. ve 16. YÜZYILLARDA İTALYA ve OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPLUMSAL 

REFAH ve SİYASAL DÜZEN 

2.1. İtalya’da Toplumsal Refah ve Siyasal Düzen 

15. ve 16. Yüzyıllara bakıldığında bir İtalyan devletinden bahsetmek mümkün değildir. 

Bunun yerine bölge Venedik, Floransa, Milano, Papalık ve Napoli gibi şehir devletlerinden 

oluşmaktaydı. Bu şehir devletleri üzerinde ise Fransa kralları ve Habsburglar hakimiyet 

kurma mücadeleleri vermekteydiler. Diğer taraftan Papalık bu şehir devletleri üzerinde sürekli 

bir baskı unsuru olarak yer almaktaydı. Şehir devletleri ise bu mücadeleler arasında devamlı 

tehdit altındaydı. Fransa’nın 1494 yılında bu devletleri işgali ile birlikte, bölgede uzun yıllar 

sürecek siyasal iktidarsızlık ve şiddet baş göstermiştir (Britannica, 2017). 

 Bölge devletleri arasındaki genel durum şu şekilde özetlenebilir. Savua dükleri ve Floransalı 

Mediciler Kuzey ve Orta İtalya’da kendi devletlerini kurmuşlardır. Venedik ve Cenevizler 

deniz kenarında olmalarının sağladığı olanaklarla dönem içerisinde bölgede ticaret merkezleri 

konumundaydılar. Büyük İtalyan hanedanları tarafından Mantova, Parma ve Ferrara’da daha 
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sonra önemli kültür merkezleri haline gelecek olan kentler kurulmuştur (NTV, 2009: 214-

215). Dönemin Rönesans ve Reform hareketlerine öncülük etmiş bu şehir devletleri İtalyan 

Birliğinin tamamlandığı 1871 yılına kadar sürekli olarak Fransızlar, İspanyollar ve 

Habsburgların güç mücadelelerine sahne olmuş ve bu ülkelerin birinin egemenliğinden 

diğerine geçiş yapmışlardır 

2.2.Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Refah ve Siyasal Düzen 

Bahse konu olan dönemler Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemine denk gelmektedir. Bu 

nedenle ülkede son derece olumlu gelişmeler görülmektedir. Osmanlı, II. Mehmet (Fatih), I. 

Selim (Yavuz) ve I. Süleyman (Kanuni) gibi başarılı devlet adamlarınca yönetilmiştir. Hem 

doğuda hem de batıda güç dengelerini kendi lehine bozacak gelişmelerin meydana geldiği bu 

dönemde Osmanlı saygı duyulan bir büyük güç haline gelmiştir. İstanbul’un fethi, Akdeniz’de 

üstünlüğün sağlanması, İran Şahı İsmail yenilerek doğuda genişleme, Halifeliğin Osmanlı’ya 

geçmesi ve Avrupa’da en geniş sınırlara ulaşılması bu dönemde gerçekleşen hadiselerdir 

(Sander, 1989: 64-69). 

Diğer taraftan bütün bu başarıların yanı sıra Avrupa kıtasında daha sonrasında Osmanlı’yı 

iktisadi olarak geride bırakabilecek gelişmeler de yaşanmaktaydı. 15. yüzyılda İtalyan şehir 

devletleri dünya ticaretinde önemli bir yer tutarken Osmanlı bu ticaretten sınırlı bir pay 

almaktaydı. 16. Yüzyıla geldiğimizde Kuzey Avrupa ve İngiltere üzerinden doğrudan deniz 

yolu ile Doğu’ya ulaşan yeni ticaret yollarının önem kazanması ile birlikte Doğu’dan gelerek 

Osmanlı toprakları üzerinden İtalyan şehir devletlerine ulaşan ticaret yollarını önemini 

yitirmiştir. Böylece dünya ticaret merkezi Akdeniz bölgesinden Avrupa’nın batısına 

kaymıştır. Bu durumun vahameti karşısında yeni yollar arayan Osmanlı Devleti Basra Körfezi 

ve Hint Okyanusunu kontrol altında tutma ve bu sayede ekonomisini koruma girişimlerinden, 

bu bölgelerde Portekizlerle olan mücadelesinde yenik düşmesi sonucunda vazgeçmek 

durumunda kalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Osmanlı ekonomisi çağının gelişmelerinin 

gerisinde kalmış ve kapalı bir ekonomiye dönüşmüştür (Ateş, 1994: 41-42).  

Klasik dönem Osmanlı toplum düzeni şu şekildedir (Akşin, 2007: 10-12): 

Yönetenler (askeri) sınıfı 

İcrai Askeriler 

Maaşlılar 

Zaimler 

Ulema 

Yönetilenler (reaya) sınıfı 

Kentliler 

Lonca Esnafı 

Tüccar ve Sarraflar 

Köylüler 

Göçebeler  
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Yönetenler sınıfını oluşturan askerler ve ulema toplumun en üstünü oluşturmaktaydılar. 

Ekonomik olarak refah seviyesi yüksek insanlardan oluşmaktaydılar. Bu yapıda yönetenler 

sınıfının askeri kanadının yerini ülkede fetihlere ve büyümeye verilen önem belirlemektedir. 

Diğer taraftan ulema sınıfı ülkede din ve yargı gibi konularla ilgilenen âlimlerden oluşan bir 

sınıf idi. Bu sınıfa mensup kişiler medreselerde yetiştirilmekteydiler. Yönetilenler sınıfı ise 

reaya da denilen toplumun üretim faaliyetlerini gerçekleştiren unsurunu oluşturmaktaydı. Bu 

toplum bölümü savaş zamanında da orduya asker sağlamakla yükümlüydüler.  

Bu unsurlar toplumsal yapı içerisinde bir bütünlük ve işlevsellik arz etmekteydi. Bunlara ek 

olarak toplum içerisinde faaliyet gösteren tarikatlar bulunmaktaydı. Osmanlı toplumsal 

yapısına biçim veren bu unsurlardan biri olan tarikatlar TDK sözlüğünde “Aynı dinin içinde 

birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan 

Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri” olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde 

Osmanlı toplumunda Kadiriye (günümüzde de varlığını sürdüren bahsedilen dönemin ilk 

tarikatlarından biri), Babailik (Yeseviye, Kalenderiye ve Haydariye tarikatlarının 

birleşiminden oluşmuş) ve Bektaşilik gibi önemli tarikatlar faaliyet göstermekteydi (Ateş, 

1994: 41-42).  

Tarikatların yanı sıra, Osmanlı toplumundaki diğer bir önemli yapıyı Ahiler oluşturmaktaydı. 

Lonca esnafı da denilen Ahi örgütü toplum içerisinde hem bir iktisadi örgütlenmeyi hem de 

dini bir kültü ifade etmekteydi. Usta, kalfa ve çırak ilişkisi içerisinde çalışan ve büyüyüp 

gelişmeleri devlet düzeyinde politikalarla engellenen Lonca esnafı ülkenin ekonomik 

faaliyetlerinin önemli birer unsurunu oluşturmaktaydılar. 17. yüzyıla gelindiğinde yalnızca 

İstanbul’da dahi toplamda 1109 lonca örgütü ve bu örgütlere bağlı olan yaklaşık 126 bin insan 

bulunmaktaydı (Cem, 1970). Bu örgütlere, dükkân sahipleri, çıraklar, tacirler, esnaflar, 

zanaatkârlar ve işçiler üye olmaktaydı. Bununla birlikte askerlerden Yeniçeriler ve Sipahiler, 

devlet memurları, sarayda çalışanlar, ecnebiler de dâhil olmak üzere nüfusun bir büyük 

bölümü bu örgütlere üyeydiler. Loncaların son derece disiplinli bir şekilde örgütlenmesi 

üretimde devamlılığı ve ekonominin kolay bir şekilde kontrolünü sağlamaktaydı. 

3.KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN ve NICCOLO MACHIAVELLI’NİN AHLAK 

FELSEFELERİ 

 Kınalızade Ali Efendi, ahlak konusunda döneminin en yetkin kitaplarından birini 

kaleme almıştır. Ahlak-ı Alai adlı eserinde ahlak konusunu ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. 

Bireysel ahlaktan aile ahlakına, aile ahlakından devlet ahlakına uzanan yelpazede kapsamlı bir 

ahlak felsefesi oluşturmuştur. Ayrıca kendinden önceki düşünürlerden de fazlasıyla 

yararlanmıştır. Niccolo Machiavelli ise doğrudan bir ahlak felsefesi inşa etme amacında 

olmamıştır. İki düşünür aynı çağda yaşamıştır. Ancak 16.yüzyılda Osmanlı’da görülen refah 

ve istikrar İtalya’da yoktur. Bu bakımdan Machiavelli, doğrudan bir ahlak felsefesi inşa 

etmeyi amaçlamayıp İtalya’nın birliğini kurmayı amaçlamıştır. Kaos ortamına ve siyasal 

düzensizliğe son vermek, ahlaktan daha önemli görülmüştür. Kınalızade Ali Efendi’nin ahlak 

felsefesi rahatlıkla ele alınacaktır. Ancak Machiavelli’nin doğrudan inşa ettiği bir ahlak 

felsefesi olmadığından meşhur kitabı Hükümdar’da devlet yönetimi ve hükümdar hakkında 

söylediklerine odaklanılacaktır. Kınalızade de devlet yönetimi ve hükümdarın nasıl olması 

gerektiği konusunu kitabının üçüncü bölümünde yazmıştır. İki düşünürün ortak yanlarını 

karşılaştırmanın Kınalızade’ye haksızlık olacağı düşüncesiyle ikisinin de ahlak felsefesi genel 

olarak incelenecektir. 
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3.1.Kınalızade Ali Efendi ve Ahlak-ı Alai 

 16.yüzyılda Osmanlı’nın toplumsal refahının yüksek ve siyasal düzeninin en istikrarlı 

olduğu dönemde yaşayan Kınalızade Ali Efendi, Osmanlı’nın çeşitli vilayetlerinde 

kazaskerlik ve kadılık görevlerinde bulunmuştur (Oktay, 2015: 46-49). Bu bakımdan 

Kınalızade, Osmanlı coğrafyasındaki toplumsal ve siyasal durumu gözlemleme olanağına 

sahip olmuştur. Aynı zamanda devlet kademlerindeki görevleri sayesinde devlet ahlakının 

nasıl olması gerektiği üzerinde de durmuştur. Kınalızade, kendisinden önceki ahlak kitaplarını 

da — Nasıruddin Tusi’nin Ahlak-ı Nasıri ve Celaleddin Devvani’nin Ahlak-ı Celali— 

incelemiş ve Ahlak-ı Alai isimli eserini kaleme almıştır. Ahlak-ı Alai, üç bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde ahlak ilmi, ikinci bölümde aile ahlakı ve üçüncü bölümde de devlet 

ahlakı konularını ele almıştır. Aynı zamanda üçüncü bölüm, Machiavelli ile ortak olan 

bölümdür.  

 Kınalızade, insan davranışlarını hal ve meleke olarak ikiye ayırarak ahlakı, meleke 

olarak değerlendirmiştir (Kınalızade, 2015: 93). Çünkü ona göre ahlak, içselleştirdiğimiz 

davranış bütünüdür. Yalnız içselleşen bu davranış bütünü, sonsuza kadar kalıcı bir nitelikte 

değildir. Ona göre ahlaki davranışlarımızı değiştirmek mümkündür. Bu sayede kötü olan 

davranışlarımızı iyi hale getirmek, yani ahlaksız olan hareketlerimizi ahlaki boyuta çekmek 

mümkündür. Kınalızade, peygamber ve âlimlerin kötü olan davranışlarımızı iyi hale getirmek 

için halkı terbiye etme gayretinde olmasını da bu şekilde açıklamaktadır (Kınalızade, 2015: 

50-53).  

 Akla önem veren Kınalızade, bu sayede insanların diğer varlıklardan ayrıldığını 

belirtmektedir. Varlıkları hiyerarşik olarak en alttan üste, madenler, bitkiler, hayvanlar ve 

insanlar şeklinde sıralayan Kınalızade, insanların aklı ve iradesi sayesinde yetkin bir konuma 

geldiği ve diğer varlıklardan ayrıldığını ifade etmiştir. Bu bakımdan aklını kullanan insan üst 

konumda olacakken kullanmayan insan daha aşağı seviyede olacaktır. 

 Kınalızade, insan nefsi ile ahlakın birbiriyle yakından ilişkili olduğunu düşünerek 

nefsin bilgisine sahip olmanın gerekliliğini belirtmiştir (Kınalızade, 2015: 57). Bu nedenle 

nefsi inceleyen Kınalızade, Platon’un insan nefsini üçe —nebati, hayvani ve insani— ayıran 

sınıflandırmasını benimsemiştir (Kınalızade, 2015: 62-63). İnsan beslenme gibi ihtiyaçlarını 

nebati nefis, hareket etme gibi ihtiyaçlarını hayvani nefis ve düşünme gibi ihtiyaçlarını da 

insani nefis sayesinde yerine getirmektedir (Oktay, 2015: 148). Bu bakımdan insan, insani 

nefsini kullandığı ölçüde ahlaki davranışlarda bulunurken nebati ve hayvani nefsine göre 

hareket ettiği ölçüde ahlaki olmayan davranışlarda bulunması muhtemeldir.  

 Kınalızade, nefis türlerinden hareket ederek iyi davranışları fazilet ve kötü davranışları 

ise rezilet olarak tanımlamıştır. Kınalızade, fazilet ve rezilet kavramlarını açıklarken de ifrat, 

tefrit ve itidal kavramlarına başvurmuştur. Ona göre ahlaki davranışlar, itidal üzerine olan 

davranışlardır. Bir davranışın aşırı fazlalığı ve aşırı eksikliği reziletleri oluşturacaktır. 

Kınalızade, temel erdemler olarak hikmet, iffet ve şecaati belirlemiştir (Kınalızade, 2015: 96). 

Bu üç temel erdemin varlığı sonucunda da adalet elde edilecektir (Kınalızade, 2015: 97). 

Oktay, tablo halinde şu şekilde belirtmiştir (2015: 176):  

 

Tablo 1: Erdem ve Fazilet Tasnifi 
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NEFS-İ MELEKİ NEFS-İ BEHİMİ NEFS-İ SEB’İ 

İtidali İtidali İtidali 

Hikmet İffet Şecaat (Cesaret) 

İfratı Tefriti İfratı Tefriti İfratı Tefriti 

Cerbeze 

(Kurnazlık) 

Beladet 

(Ahmaklık) 

Fücur 

(Günahkârlık) 

Humud 

(Şehvet 

Azlığı) 

Tehevvür 

(Saldırganlık) 

Cübün 

(Korkaklık) 

Adalet 

Zıddı 

Zulüm 

Kaynak: Oktay, A. S. (2015). Kınalızade Ali Efendi ve Ahlak-ı Alai, İstanbul: İz 

Yayıncılık, s. 176. 

Kınalızade, insanın faziletleri elde edecek şekilde davranışlar içerisinde hareket etmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Bu şekilde hareket eden insan asıl mutluluğa erişecektir (Kınalızade, 

2015: 48). Faziletlere ve temel erdemlere erişen insan, adaleti elde edip Allah’a 

yakınlaşacaktır (Kınalızade, 2015: 47). Belirtilmesi gerekir ki Kınalızade, İslam dini 

doğrultusunda ahlak felsefesini inşa etmiştir.  

Kitabının ikinci bölümünde aile konusunu ele alan Kınalızade, ailenin bireylerinin nasıl 

davranmaları gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Aslında aileyi devletin küçük bir 

haline benzeten Kınalızade, babayı evin reisi olarak görmüştür. Böylece baba, evin geçimini 

sağlamakla görevlidir. Eşler arasındaki ilişkileri de ele alan Kınalızade, kadının ve kocanın 

birbirlerine karşı nasıl davranmaları konusunda da görüşler beyan etmiştir. Buraya kadar 

dönemin kodlarından hareketle ahlak felsefesini ele alan Kınalızade, çok eşliliğe şehvet 

gücünün aşırılığı olarak nitelendirdiği için karşı çıkmıştır (Oktay, 2015: 357-358). Çocukları 

ele alırken eğitim konusuna eğilen Kınalızade, eğitimin ahlakın oluşması için zorunlu olduğu 

düşüncesindedir.  

Giriş başlığında kısaca açıklandığı üzere insan doğasının toplum halinde yaşamaya elverişli 

olduğu görüşünü savunan Aristoteles ve Saint Thomas geleneğini takip eden Kınalızade de 

insanın toplum içinde yaşaması gerektiğini savunmaktadır (Kınalızade, 2015: 412). Bir insan, 

tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Bu yüzden insanlar arasında iş bölümü gereklidir. 

Toplum halinde yaşamak ise bir devletin mevcudiyetini gerektirmektedir. Çünkü devlet 

sayesinde siyasal düzen ve insanların can güvenliği sağlanabilir. Ayrıca devlet sayesinde 

ahlak da sağlanacaktır. Kınalızade, Farabi geleneğini takip eden Tusi ve Devvani gibi ülkeleri 

erdemli ve erdemsiz olmak üzere ikiye ayırmıştır. Erdemli ülke bir tanedir. Ama erdemsiz 

ülkeler, cahil, bozuk ve sapık olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Kınalızade, 2015: 445-446). 

Erdemsiz şehirlerde çeşitli sorunlar meydana gelmektedir ve bu sorunlardan en önemlisi, 

adaletin yokluğudur. Adaletin sağlanması için paranın iyi bir şekilde yönetilmesi, devlet 

başkanının halkı iyi yönetmesi ve ilahi kanunun varlığı şarttır (Oktay, 2015: 471). Yönetim 

şekli üzerinde durmayan Kınalızade, Osmanlı’daki padişahların yönetimini kabul etmektedir. 

Zaten Ahlak-ı Alai bir bakıma padişahlara öğüt vermek için kaleme alınmıştır.  



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

317 

 

Kınalızade, İslam dini üzerine ahlak felsefesini inşa ettiği için padişahın Allah’a karşı sorumlu 

olduğunu düşünmektedir. Padişahın asıl görevi, en ideal ahlaki erdem olan adaletin 

sağlanmasını sağlamaktır. İfrat, tefrit ve itidal kavramlarının padişah için de geçerli olduğu 

savunan Kınalızade, padişahın her zaman ve her koşulda itidalli bir şekilde hareket etmesi 

gerektiğini belirmiştir. Padişah, devletin refahı ve düzeni için çalışmalıdır. Eğer devlette bir 

aksaklık varsa padişah, bu aksaklıkları giderecek önlemleri almalıdır (Oktay, 2015: 490). 

Kınalızade’ye göre padişahta olması gereken yedi özellik söz konusudur: 

Padişah, yüksek gayretli (uluvv-i himmet) olmalıdır (Kınalızade, 2015: 457). Bu gayret ise, 

adaletli bir devlet tesisi üzerine olmalıdır. 

Padişah, düşüncelerinde isabetli olmalıdır (Kınalızade, 2015: 462). Yani padişah zeki olmalı 

ve aklını kullanmalıdır. 

Padişah, azimli olmalıdır (Kınalızade, 2015: 462). Yani padişah kararlarını kararlı bir şekilde 

uygulamalıdır. 

Padişah, sabırlı ve tahammülkar olmalıdır (Kınalızade, 2015: 466). Padişah, kullarına sabır 

göstermelidir. 

Padişah, varlıklı olmalıdır (Kınalızade, 2015: 467). Bu zenginliği halka da yaymalı ve 

halkının refahını artırmalıdır. 

Padişah, kendisine sadık asker ve insanları sahip olmalıdır (Kınalızade, 2015: 467).  

Padişah, soylu bir kişi olmalıdır (Kınalızade, 2015: 469). Çünkü yönetme hakkı ırsi bir 

şekilde oluşmaktadır. 

Bir kez daha vurgulamak gerekirse Kınalızade’ye göre padişahın ana görevi adaleti tesis 

etmek ve ülkesindeki düzeni ve istikrarı sağlamaktır. 

3.2.Niccolo Machiavelli ve Hükümdar 

 16.yüzyılda İtalya’da yaşayan Niccolo Machiavelli, Floransa elçiliği de dâhil olmak 

üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur (Skinner, 2004: 19-20). Ancak Hükümdar isimli eserini 

sürgündeyken kaleme almıştır. Bu dönemde İtalya, istikrarsız bir haldedir. Ticari yönden iyi 

konumda olan küçük devletlerden oluşsa da siyasi ve askeri yönden güçsüz olduğundan 

dolayı diğer Avrupa devletlerinin kolaylıkla hedefi olabilmektedir.  

Machiavelli’nin amacı, bir ahlak teorisi inşa etmek değildir. Onun amacı İtalya’nın birliğinin 

sağlanmasıdır. Bu nedenle Hükümdar isimli eserinde Machiavelli, İtalya’nın birliğinin nasıl 

sağlanması gerektiği ve bir hükümdarın nasıl olması gerektiği konusunda öğütler vermektedir. 

Bu bakımdan Machiavelli’nin, Kınalızade gibi kapsamlı bir ahlak felsefesi yoktur. Açıkça 

amacı bir ahlak felsefesi inşa etmek olmayan Machiavelli’nin verdiği öğütlerden ahlak 

felsefesinin çıkarılması tam anlamıyla sağlıklı olmasa da bu başlık altında yapılacak şey, tam 

olarak budur. 

 Machiavelli için önemli olan ahlaki bir düzen tesis etmek değildir. Onun için önemli 

olan, her ne pahasına olursa olsun İtalya’nın birliğinin sağlanmasıdır. Bu bakımdan 

Machiavelli için sonuca nasıl ulaşılacağı önemli olmayıp sonucun kendisi önemlidir. 

Machiavelli, hükümdarlık çeşitlerini bir başlık altında toplayarak cumhuriyet ve 

hükümdarlıklardan bahsetmektedir (Machiavelli, 2016: 3). Ancak Machiavelli, cumhuriyetler 

üzerinde durmayarak hükümdarlıkları ele almaktadır. Ona göre hükümdarlıklar iki şekilde 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

318 

 

yönetilmektedir. İlki, Türk devletlerindeki hükümdarlıklardır (Machiavelli, 2016: 16). Ona 

göre Türk hükümdarlıkları, bir padişah ve gücünü padişahtan alan yöneticilerden 

oluşmaktadır. İkincisi ise Fransa gibi Avrupa devletlerinin Avrupa hükümdarlıklarıdır. Bu 

hükümdarlıklarda bir kral ve gücünü soyundan alan soylu kişiler vardır (Machiavelli, 2016: 

17). Machiavelli, Türk devletlerindeki hükümdarlıkların ele geçirilmesi zor ancak ele 

geçirildiği takdirde elde tutulmasının kolay olduğunu belirtmektedir(Machiavelli, 2016: 16). 

Buna karşın Avrupa tipi hükümdarlıkların ele geçirilmesinin kolay ama elde tutulmasının zor 

olduğundan bahsetmektedir (Machiavelli, 2016: 17). Machiavelli’ye göre yapılması gereken 

Avrupa tipi bir hükümdarlık kurmaktır.  

Machiavelli’ye göre hükümdar, her zaman yeni yerler keşfetme amacında olmalıdır. Çünkü 

ona göre her şey hareket halinde olduğu için ya iyiye doğru ya da kötüye doğru bir gidiş 

vardır. Eğer fetihler olmazsa devletin gidişi de kötüye doğru olacaktır. Yani ülke, fetihler 

yapmayıp büyümezse doğal olarak fetihlere maruz kalıp küçülecektir. O yüzden hükümdar, 

her zaman savaş durumunda olmalıdır ve savaş sanatını çok iyi bilmelidir (Machiavelli, 2016: 

56). Hatta barış zamanlarında bile hükümdar, bedenini ve ruhunu savaşa konusunda diri 

tutmak için ava çıkmalıdır (Machiavelli, 2016: 57). Hükümdarın zihnini de daima diri tutması 

gerektiğini belirten Machiavelli, hükümdarın geçmişte meydana gelmiş savaşları incelemesi 

gerektiğini de dile getirmektedir (Machiavelli, 2016: 58).  

Machiavelli’ye göre hükümdar her zaman iyi olmayabilir. Ona göre hükümdar iktidarını 

koruyabilmek için gerektiğinde kötü de olabilmelidir. Machiavelli, cömertlik ve cimrilik 

mevzusuna da farklı yaklaşmaktadır. Ona göre cömert bir hükümdar, savurgan olacağından 

dolayı savaş zamanlarında ülke sıkıntıya düşebilir (Machiavelli, 2016: 61). Sıkıntıları aşmak 

için de halka ağır vergiler yükleyecektir. Sonuç olarak sevilmeyen bir hükümdar olacaktır. Bu 

nedenle ona göre hükümdar, cömert olmak için kaynakları tüketmemeli, gerekiyorsa cimri 

olarak bilinmelidir (Machiavelli, 2016: 61-62).  

Machiavelli, hükümdarın siyasal düzeni sağlamak için zor kullanabileceğini savunmaktadır 

(Machiavelli, 2016: 63). Bu şekilde hareket eden hükümdar zalimlikle ve merhametsizlikle 

suçlanabilir ama Machiavelli bunun önemli olmadığını, önemli olanın düzensizlikten kurtulup 

düzenin ve istikrarın sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Machiavelli’ye göre halkın 

hükümdardan korkmasının bir önemi yoktur (Machiavelli, 2016: 64-66). 

Machiavelli, esas olarak hükümdarın sözlerine sadık olması gerektiğini belirtir. Ancak 

hükümdar sözlerine sadık kaldığı takdirde zarara uğrayacaksa sözlerini yerine getirmemelidir 

(Machiavelli, 2016: 66). Ona göre akıllı bir hükümdar için önemli olan sözlerine sadık kalmak 

değil, zarara uğramamaktır. Machiavelli, hükümdarın ahlaki özelliklere sahip olmasını esas 

olarak benimsese de gerektiğinde ahlaksız olmasını da savunmaktadır (Machiavelli, 2016: 67-

68).  

Machiavelli, Hükümdar isimli eserini Lorenzo de Medici için kaleme almıştır. Ona göre 

Medici, İtalya’nın birliğini sağlayacak tek kişidir. Machiavelli, yaşadığı dönemde İtalya’nın 

durumunu göz önünde bulundurarak Medici’ye tavsiyelerde bulunmaktadır. Kısaca 

bahsettiklerimden anlaşılacağı üzerine Machiavelli, bir ahlaki düzen kurma çabasında 

olmayıp İtalya’nın birliğini kurma amacındadır. Ahlaki bir gözlükle Machiavelli’nin 

Medici’ye verdiği tavsiyeler ahlaksız görünse de daha önce belirtildiği üzere Machiavelli için 

önemli olan siyasal düzenin ve istikrarın sağlanmasıdır. 
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SONUÇ 

 Düşüncelerimizin oluşmasında, kavramlara yaklaşımlarımızda, ahlakı 

değerlendirmemizde vb. kısacası çoğu şeyde içinde yaşadığımız toplumun izlerini görmek 

mümkündür. İçinde yaşadığımız toplumun refah seviyesi ve siyasal düzeni hayata bakışımızı 

doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla ahlak anlayışlarımızı da doğrudan etkilemektedir.  

 Çalışmada Kınalızade Ali Efendi’nin ve Niccolo Machiavelli’nin yaşadığı çevre 

dikkate alınarak ahlak anlayışları incelenmiştir. Kınalızade, her yönüyle bir ahlak felsefesi 

inşa etme amacını taşımışken Machiavelli, İtalya’nın birliği sağlama amacıyla hükümdara 

öğütler vermiştir. Bu bakımdan Kınalızade ve Machiavelli’nin ortak noktası, devlet yönetimi 

konusundaki fikirleridir. Zaten Machiavelli’nin ahlak felsefesi de bu fikirlerinden 

türetilmektedir.  

 16.yüzyılda Osmanlı’nın toplumsal refahı yüksek ve siyasal düzeni istikrarlı bir 

konumdadır. Böyle bir ortamda da ahlak meselesi üzerine düşünülmesi gayet doğaldır. Çünkü 

hayatta kalma gibi kaygılar atlatılmış, toplum ve devlet yapısı nasıl olmalıdır sorusuna cevap 

aranır olmuştur. Ancak aynı yüzyılda İtalya siyasal birliğini sağlayamamıştır. Şehir 

devletlerinden oluşmuş bir yapıya sahiptir. Refah düzeyi bakımından iyi bir konumda olan 

şehir devletleri olsa siyasal düzen sağlanamadığından diğer devletlerin açık hedefi 

konumundadırlar. Böyle bir ortamda ise ahlaka sıra gelmemiştir. Bu yüzden olsa gerek 

Machiavelli, güçlü bir devletin kurulmasını temel amaç edinmiştir. 

 Yukarıda ele alınan iki düşünürün ahlak anlayışları dikkate alındığında toplumsal 

refahın ve siyasal düzenin bu anlayışımızın oluşmasında doğrudan bir etkiye sahip 

olduğundan bahsedilebilir. Eğer kendimiz açısından düşünürsek içinde yaşadığımız toplumun 

kültürel, siyasal, ekonomik, toplumsal vb. faktörlerinden etkilenmekte olduğumuzu fark 

edebiliriz. Ahlak anlayışımız da bu faktörlerin etkisiyle şekillenebilmektedir. Bu bakımdan 

ahlaki anlamda iyi bir seviyeye erişebilmek için toplumsal refahın ve siyasal düzenin 

sağlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başka meselelerle meşgul olmaktan ahlaka 

sıra gelmemektedir. 
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ABSTRACT: The relationship between exchange rate, interest rate and current account has 

been one of the most challenging and interesting topics of research in open macroeconomics. 

That’s mainly because the effects of a change in the exchange rate and interest rate spread in a 

nominal and real side of economy including exports and imports. In this study, a Factor-

Augmented Vector Auto Regression (FAVAR) model is used with economic data from 

Turkish economy and world commodity price indexes to obtain empirical results about the 

current account dynamics in the Turkish economy. The impact of various factors including 

TCMB interest rate, CPI Based Real Effective Exchange Rate Index, CPI Developing 

Country-Based Real Effective Exchange Rate and CPI Developed Country-Based Real 

Effective Exchange Rate have been studied by obtaining impulse response functions. 

Keywords: Current Account, interest rate, FAVAR model, Turkish Economy 

INTRODUCTION: Current Account is the primary account of the balance of payments. The 

current account measures all transactions that involve economic values of goods, services, 

primary income, and secondary income. The goods produced in a country and exported to 

other countries are also part of the national product at the same time. A current account 

surplus economy saves money instead of investing and thus provides resources for other 

countries' economies. On the other hand, an economy that generates a current account deficit 

borrows from other countries and invests more than its savings. Current account shows the 

financing needs of countries and saving trends. Current account deficit or surplus is closely 

related to the basic size of the country such as national income and employment level, growth 

rate, interest rate and inflation rate. 

Because of its importance in terms of understanding the performance of the economy and its 

main problems, the current account is taken into consideration by the policy makers in the 

decision process. The high capital inflows that result in a rise in current account deficit carry a 

long term sustainability risk and increase the economy's vulnerability. Parallel to high capital 

inflows, the domestic currency is valued and exports are adversely affected due to the 

decreasing competitive power.  

The view that current account has a periodic balancing nature leads to the expectation that the 

current account balance for countries is a historical average and that it will not follow a very 

different path permanently from this average. However, in parallel with the increasing 

globalization since 2000, the ratios of current accounts to GDP in many countries, including 

the USA, China and Turkey, exceeded their historical averages. Some researchers assessed 

this as one of the reasons underlying the 2008 global crisis. 
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Current account has been a popular research topic for decades. Salop (1980), Corden (1994), 

Edwards (2001) and Obstfeld (2012) studied the importance of current account in addition to 

many other researches. Current Account is also an important indicator for the Turkish 

economy, which has current account deficit mostly. 1930-39 is the longest current surplus 

period except 1938. The other current surplus years have been the crisis years for Turkey. The 

leading reasons for this are the inadequate saving rates and not very high added value exports 

which are mainly dependent on imported energy resources and technology products. In 2011, 

the rate of Turkey's current account deficit to GDP reached 9.7%, the highest value since 

1980. In this study, we aim to evaluate the impact of various factors that include import and 

export price indexes, industrial production index, USD-TL exchange rate, TCMB interest rate 

and capital inflow with FAVAR method on current account dynamics in Turkey.  

FAVAR Method  

The Factor Augmented VAR (FAVAR) method, developed by Bernanke, Boivin and Eliasz 

(2005), has distinct advantages over the standard VAR. The FAVAR method is based on the 

Dynamic Factor Models (DFM), developed by Geweke (1977). With FAVAR, large 

macroeconomic time series can be summarized by a relatively small number of prediction 

'factors'.  FAVAR can predict the macroeconomic factors that occur in large data sets 

systematically and consistently. In this respect, the FAVAR method is a natural solution to the 

degrees-of-freedom problem in the VAR analysis (Bagzibagli, 2012). In addition, impulse 

response functions for a large number of variables can be obtained by the FAVAR method, 

and factors that can not be represented by a single time series (such as economic activity) can 

also be included in the model. FAVAR method is widely used in many economic researches 

today. If a small number of forecasting factors can effectively summarize large amounts of 

information about an economy, with the help of increasing the number of standard VAR using 

forecasting factors could be a solution to the degrees-of-freedom problem in VAR analysis. 

The aim of this paper is to investigate the impacts of export price index, import price index, 

industrial production index, USD-TL exchange rate, CBRT interest rate and capital inflow on 

the Turkish current account balance.  

Bernanke and Boivin (2003) showed that the use of forecasting factors will improve the 

estimation of the policy reaction function of the US Federal Reserve. Bernanke, Ben S., Jean 

Boivin and Piotr Eliasz (2005) used FAVAR for tracing out the effect of monetary policy 

innovations. Lagana and Mounford (2005) worked on the determinants of interest rates in the 

UK by FAVAR. Mönch (2005), applied the FAVAR model without arbitrage in his work 

called "No-Arbitrage Factor-Augmented Var Approach to Forecasting The Yield Curve In 

Data-Rich Environment" prepared by the European Central Bank. Boivin, Giannoni and 

Mihov (2007) find that for the US data, prices react quickly to sector-specific shocks and 

slower to macroeconomic shocks. Silva (2008) and Gupta, Jurgias and Kabundi (2010) used 

the FAVAR model to examine the link between the monetary policy and the housing market. 

Gupta, Kabundi and Ziramba (2009) measured the effects of US defense spending on GDP by 

FAVAR, using 116 variables from 1976 to 2005. Mumtaz ve Surico (2009) investigated the 

spread of international shocks with 17 industrialized countries data.  

Senbet (2007), Blaes (2009), Zuniga (2011) and Roşoiu (2015),  investigated transmission 

mechanism of the monetary policy with FAVAR. Bork (2009), Munir ve Qayyum 

(2012),  examined the macroeconomic and financial impacts of interest rates. Ahmadi and 

Ritschl (2009) investigated the role of monetary policy in the Great War between the two 

World Wars in the United States. Fiori and Iannotti (2010) prepared a study called "On The 
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Interaction Between Market And Credit Risk: A Factor-Augmented Vector Autoregressive 

(FAVAR) Approach" for the Central Bank of Italy. Lagana and Sgro (2011) employed 

FAVAR model to measure the dynamic effects of US personal income tax rate shocks on US 

and Canadian economies. Also significant number of past studies have concentrated their 

attention on to examine monetary policies in different countries (Soares (2011), Chua (2012), 

He, Leung and Chong (2013), Belke and Rees, A. (2014), Fernald, Spiegel and Swanson 

(2014), Huh, D. Kim, W J Kim and Park (2014), Mordi and Adebayo (2014), Huber and 

Fisher (2015), Lahura (2010)). Kucukefe and Demiroz (2017) provided a comprehensive 

study about FAVAR applications. 

 Econometric framework and estimation 

To explain the FAVAR method, let us assume 𝑌𝑡 is an observable economic variables vector 

with size Mx1 and these variables has a widespread influence on the economy. In this stage, 

the aim may be to reveal or predict the structural relationship between variables. If our aim is 

only to uncover structural relationships between variables, we can follow standard methods 

and continue with a VAR approach, structural VAR (SVAR) or other multivariate time series 

estimation models using 𝑌𝑡. However, in many applications, there may be additional 

unobservable but important economic information that is not included in 𝑌𝑡. Let us suppose 

that we can summarize this additional information with Kx1 vector, 𝐹𝑡, For example, 

"economic activity" or "credit conditions" are factors that can not be observed. These factors, 

which we cannot easily represent with one or two series, affect the overall economy. 

Assume that the joint dynamics of (Ft , Yt) are defined by: 

 
[
𝐹𝑡

𝑌𝑡
] = Φ(𝐿) [

𝐹𝑡−1

𝑌𝑡−1
] + 𝜈𝑡 (1) 

where Φ(𝐿) is a lag polynomial of order d, which may contain a priori restrictions as in the 

structural VAR studies. 𝜈𝑡 is the zero-mean error term with covariance matrix 𝑄. 

  Equation (1) is a VAR in the form (𝐹𝑡, 𝑌𝑡). This system reduces to a SVAR in 𝑌𝑡 

otherwise if the terms of Φ(𝐿) that relate 𝑌𝑡 to 𝐹𝑡−1 are all zero. Equation (1) is a factor-

augmented vector autoregression (FAVAR) and therefore there is a direct mapping into the 

existing VAR results and provides a way of assesing the marginal contribution of the 

information included in 𝐹𝑡. Besides, Equation (1) will in general lead to biased estimates of 

the VAR coefficients and impulse response coefficients if the true system is a FAVAR. 

 Due to the fact that the factors 𝐹𝑡 are not observable, Equation (1) cannot be directly 

estimated. On the other hand, if the factors representing forces that potentially affect many 

economic variables are interpreted, it is possible to infer something about the factors from 

observations on a range of economic time series data. For example, suppose that we have a 

number of informational time series, denoted by vector 𝑋𝑡 with size N. The number of 

informational time series (N) is greater than T, the number of time periods and much greater 

than the number of factors (𝐾 + 𝑀 ≪ 𝑁).  

Assume that the informational time series (𝑋𝑡) are related to the unobservable factors (𝐹𝑡) and 

observable factors (𝑌𝑡) by: 

 𝑋𝑡
′ = Δ𝑓𝐹𝑡

′ + Δ𝑦𝑌𝑡
′ + 𝑒𝑡′ (2) 
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where Δ𝑓is a N x K matrix of factor loadings, Δ𝑦 is a N x M matrix and 𝑒𝑡′ is the error vector 

of length N with zero mean and will be assumed either uncorrelated or weakly correlated, 

depending on the estimation method (principal components or likelihood methods). Equation 

(2) employes the idea that both 𝑌𝑡 and 𝐹𝑡 can be generally correlated and represent pervasive 

forces driving the common dynamics of 𝑋𝑡 which are thus noisy measures of the underlying 

unobserved factors 𝐹𝑡 conditional on the 𝑌𝑡. 

 There are two approaches to estimate (1) and (2). The first approach is a two-step 

principal components approach which provides a non-parametric way of computing the space 

spanned by the common components, 𝐶′𝑡 = (𝐹𝑡
′, 𝑌𝑡

′) in (2). The second one is a single-step 

Bayesian likelihood approach which differs in dimension. We have used the first approach in 

this paper. 

 The two-step procedure is easy to implement and is similar to that used by Stock and 

Watson (2012). In the first step, the common components, 𝐶𝑡, are estimated using the first 

𝐾 + 𝑀 principal components of 𝑋𝑡. It is important to note that the first step does not exploit 

the fact that 𝑌𝑡 is available. However, when N is large and the number of principal 

components is as large as or greater than the true number of factors, the principal components 

consistently recover the space spanned by both 𝐹𝑡 and 𝑌𝑡. 𝐹�̂� is computed as the part of the 

space covered by 𝐶�̂� that is not covered by 𝑌𝑡. In the second step, the FAVAR in Equation (1) 

is estimated by standard methods, with 𝐹𝑡 replaced by 𝐹�̂�. To obtain accurate confidence 

intervals on the impulse response functions, we implemented a bootstrap procedure, based on 

Kilian (1998) to account for the uncertainty in the factor estimation, introduced by the 

presence of “generator regressors” in the second step. 

 Impulse response functions are obtained as follows. First, Equation (1) is defined as 

moving averages (MA) (Blaes, 2009): 

 
[
�̂�𝑡

𝑌𝑡
] = Ψ(𝐿)𝜈𝑡 (3) 

and impulse response functions for �̂�𝑡 and 𝑌𝑡 are obtained. In the Equation (3), Ψ(𝐿) =
[𝐼 − 𝜙1𝐿 − ⋯− 𝜙𝑑𝐿𝑑]−1 = [𝐼 − Φ(𝐿)]−1. We find the impulse response function for any 

variable in 𝑋𝑡 by   

 
𝑋𝑖𝑡

𝐼𝑅𝐹 = [Λ̂𝑓 Λ̂𝑦] [
�̂�𝑡

𝑌𝑡
] = [�̂�𝑓 �̂�𝑦] Ψ(𝐿)𝜈𝑡 (4) 

 Dataset in this study consists of 50 items and is provided from IMF, World Bank, CBRT, 

www.tradingeconomics.com website and TURKSTAT (Turkish Statistical Institute) data 

sources. The data set consists of monthly data covering the period January 2005 - December 

2015 and given in Appendix-1. In addition to Turkish economy data such as the TUFE index, 

CBRT interest rate, unemployment rate and current account, world commodity price indexes 

such as oil, natural gas and cotton are included in the dataset. 

We implemented Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) to the dataset in MATLAB. Level 

difference and logarithmic difference transformations are applied to make the dataset 

stationary. ADF test results and p-values after the applied transformations are given in 

Appendix-1. Since the items in the data set are in different sizes and units, standardization 

process is used before they are used in the model. After the arithmetic mean is subtracted 
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from the time series value and the difference is divided by the standard deviation, the new 

series average is zero and the standard deviation is one. 

 𝑥𝑛𝑒𝑤 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

(5) 

 Principal Components Analysis  

In order to estimate the principal components of an X matrix, the following transformation is 

performed:  

 𝑋′𝑋 = 𝑃𝐷𝑃′ = 𝑍′𝑍 (6) 

Equation D is a diagonal matrix and consists of the eigenvalues of 𝑋′𝑋. P is the eigenvector 

matrix of 𝑋′𝑋 and is orthogonal (𝑃′𝑃 = 1). The Z data matrix consists of the main 

components. 

In the first step, factors (�̂�𝑡
1, �̂�𝑡

2, …, �̂�𝑡
𝐾)  are estimated using the main component method 

(Blaes, 2009). 

  

 

[
 
 
 
𝑋𝑡

1

𝑋𝑡
2

⋮
𝑋𝑡

𝐾]
 
 
 
=

[
 
 
 
 Λ1

𝑓
0 … 0

0 𝛬1
𝑓

… 0
⋮ … ⋱ ⋮

0 … … 𝛬1
𝑓
]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
𝐹𝑡

1

𝐹𝑡
2

⋮
𝐹𝑡

𝐾]
 
 
 
+ 𝑒𝑡 (7) 

In addition, the following model is estimated using the following OLS to obtain the vector 

(Λ̂𝑡
1, Λ̂𝑡

2, …, Λ̂𝑡
𝐾)  

 

[
 
 
 
𝑋𝑡

1

𝑋𝑡
2

⋮
𝑋𝑡

𝐾]
 
 
 
=

[
 
 
 
 Λ1

𝑓
0 … 0

0 𝛬1
𝑓

… 0
⋮ … ⋱ ⋮

0 … … 𝛬1
𝑓
]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
�̂�𝑡

1

�̂�𝑡
2

⋮
�̂�𝑡

𝐾]
 
 
 

+ 𝑒𝑡 (8) 

 In the second step, Φ (L) is obtained by replacing the unobserved factors with the main 

component estimates and creating a standard VAR. 

 

 

[
 
 
 
 
�̂�𝑡

1

�̂�𝑡
2

⋮
�̂�𝑡

𝐾

𝑌𝑡 ]
 
 
 
 

= Φ(𝐿)

[
 
 
 
 
�̂�𝑡−1

1

�̂�𝑡−1
2

⋮
�̂�𝑡−1

𝐾

𝑌𝑡−1]
 
 
 
 

+ 𝑒𝑡 (9) 

 The number of unobservable factors (K) is taken as 5 in this study. In the second step, 

lag length is chosen 13 for VAR analysis. In the VAR literature, the lag length is usually 

selected using statistical criteria such as Akaike information criterion (AIC), Bayesian 

information criterion (BIC), Schwarz information criterion (SIC) and Hannan-Quinn. On the 

other hand, a special criterion has’t been used in the FAVAR method (Bagzibagli, 2012). 
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Bernanke et al. (2005) and Belviso and Milani (2006), who received 13 as the lag length, 

stated that this value allows enough dynamics in the models of the monthly data set. 

 

Results 

In this section, different shock variables are used to investigate the factors affecting the 

current account. The effects on the current balance of these variables are examined by 

obtaining impulse response functions. The standard deviation of the selected variable is used 

as the magnitude of the shock value. The plus or minus direction of the shock value 

determines the direction of the impulse response function according to the equilibrium point, 

but these responses are symmetrical with respect to the equilibrium position. In other words, 

the absolute value of the reactions is the same. When the shock variables were selected, the 

factors that showed the greatest effect on the current account dynamics in the literature were 

taken into consideration. The factors that are used as shock variables in this section are USD-

TL Exchange rate and CBRT interest rate.  

USD-TL exchange rate  

USD-TL exchange rate changes determine the value gain or loss of US Dollar and Turkish 

Lira. These changes may be parallel to global dynamics or may increase or decrease 

depending on the economic situation in Turkey. In the FAVAR model, the effect of a rising in 

the USD-TL exchange rate on the current balance is shown in Fig. 1. It can be said that there 

is a direct correlation between the USD-TL exchange rate and the current account balance. 

After an increase in the USD-TL exchange rate, the current account balance is affected from 

the first moment onwards and this increase reaches an equilibrium state after about 18 

periods.     
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Fig. 1. The effect of one standard deviation increase in the USD-TL exchange rate on the 

current balance  

As the competitiveness of Turkish economy increases in goods and services exported after a 

depreciation in Turkish lira, the demand for exported products of Turkey. As a result, the 

current balance changes in the positive direction. The increase in the first stage may be 

interpreted as the result of a decrease in demand for imported products in the domestic 

market. The positive effect created by the increase in exports coming from competitiveness 

emerges over time. 

 

 

Fig. 2. The effect of one standard deviation increase in the CPI Developing Country-Based 

Real Effective Exchange Rate (2003 = 100,  USD-TL) on the current account balance  
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Fig. 3. The effect of one standard deviation increase in the CPI Developed Country-Based 

Real Effective Exchange Rate (2003 = 100, USD-TL) on the current account balance  

The difference between the effects of real effective currencies on the current account balance 

in developing countries and in developed countries is firstly realized at an average value from 

the first period whereas the average value reaches at the end of about 25 periods in the 

second. A conclusion that can be drawn from this is that the competitiveness of Turkey's 

goods and services is limited by the developing countries and the competition power with 

developed countries. 

CBRT interest rate 

Central banks are the last resort of liquidity in an economy. Interest rates are the most 

important instrument that the CBRT uses to influence the markets, especially in the floating 

exchange rate regime. Fig. 4 shows how an increase in the interest rate affects the current 

account balance. After the interest rate increase, the current account change slightly in 

negative direction and moves in the positive direction immediately after the change and in the 

10th period it changes rapidly in the minus direction and reaches a steady negative value. 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

329 

 

 

Fig. 4. The effect of one standard deviation increase in the CBRT interest rate on the current 

balance  

With the interest rate increases of the CBRT, it is generally aimed to protect the value of the 

Turkish Lira. As a result, the Turkish lira rising real effective value has negative effects on the 

current account balance. This effect has a fluctuating dynamics and only reaches the expected 

equilibrium value with a delay. This indicates that increase in CBRT interest rate results in 

current account deficits in the long run. 

CONCLUSION 

In this study, the current account dynamics of Turkish economy are investigated. For this 

purpose, a FAVAR model was used. The dataset included in the FAVAR model covers the 

period from January 2005 to December 2015 and consists of 50 items. In addition to data such 

as the consumer price index, unemployment rate and capital movements of the Turkish 

economy, world commodity price indices such as crude oil, natural gas and cotton are also 

included in the dataset. Impulse response functions were obtained to examine different factors 

affecting the current account dynamics.  

The results obtained with the FAVAR model are as follows. 

After the CBRT's interest rate increase, the current account balance, after a fluctuating course 

at first, approached a negative steady band in the following periods. 

The current balance changes in the positive direction after the Exchange rate increase. The 

increase in the first stage may be interpreted as the result of a decrease in demand for 

imported products in the domestic market. The positive effect created by the increase in 

exports coming from competitiveness emerges over time. 

The consistency of the results obtained with the FAVAR model suggests that the model is 

adequate and descriptive. 
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APPENDIX- 1: DATA SET USED IN FAVAR ANALYSIS ADF UNIT ROOT TEST 

RESULTS AND CONVERSION METHOD 

No Veri t-code p-value 

1 USD-TL exchage rate 2 0.001 

1 Consumer Price Index (1003=100) 2 0.001 

3 CBRT interest rate 1 0.001 

4 Banking Sector-Domestic Credit Volume 2 0.001 

5 Labor force participation rate (%) 1 0.001 

6 Unemployment rate (%) 1 0.001 

7 Non-agricultural unemployment rate (%) 1 0.001 

8 Employment rate (%) 1 0.001 

9 CPI Based Real Effective Exchange Rate Index 

(2003=100) 

2 0.001 

10 CPI Developing Country-Based Real Effective 

Exchange Rate (2003 = 100) 

2 0.001 

11 CPI Developed Country-Based Real Effective 

Exchange Rate (2003 = 100)  

2 0.001 

11 Intermediate Goods (Export) 2 0.001 

13 Intermediate Goods (Import) 2 0.001 

14 Total (Export) 2 0.001 

15 Total (Import) 2 0.001 

16 External Balance on Goods 1 0.001 

17 Current account 1 0.001 

18 BIST XU100 2 0.001 

19 BIST XU100 USD 2 0.001 

20 BIST XU100 EUR 2 0.001 

21 1 Ons Gold London Sales Price (US Dollars / Ons) 2 0.001 

22 (OSD) Car Production (Number) 2 0.001 

23 (OSD) Truck Production (Number) 2 0.001 

24 Central Bank Republic of Turkey foreign reserves 2 0.001 
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25 Commodity price index (2005 = 100), oil and non-

oil indices 

2 0.001 

26 The non-fuel price index (2005 = 100), food, 

beverage and industrial input price indices 

2 0.001 

27 Food price index (2005 = 100) 2 0.001 

28 Beverage price index (2005 = 100) 2 0.001 

29 Industrial input price index (2005 = 100) 2 0.001 

30 Agricultural raw material prices (2005 = 100) 2 0.001 

31 Metal price index (2005 = 100) 2 0.001 

32 Fuel (Energy) index, (2005 = 100), Crude oil, 

natural gas, and coal price indices 

2 0.001 

33 Crude oil price index, (2005 = 100) 2 0.001 

34 Aluminum price 2 0.001 

35 Coal price 2 0.001 

36 Copper price 2 0.001 

37 Cotton price 2 0.001 

38 Natural gas price 2 0.001 

39 Nickel price 2 0.001 

40 Olive oil price 2 0.001 

41 Sunflower oil price 2 0.001 

41 The price of zinc 2 0.001 

43 Export price index 2 0.001 

44 Import price index 2 0.001 

45 Capital movements 1 0.001 

46 Consumer confidence index 2 0.001 

47 Consumer price index 2 0.001 

48 Core inflation rate 1 0.001 

49 Import turnover ratio of exports 2 0.001 

50 Industrial production index 2 0.001 
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Explanation of the conversion code (t-code): 

1: Difference level (x (t) -x (t-1)) 

2: Logarithmic difference  
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DURUMU, SORUNLARI VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER 
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ÖZET: Havacılık sektöründeki küresel serbestleşme, sektörde artan rekabetin getirdiği cazip 

bilet fiyatları, artan orta sınıfa sahip yüksek yaşam standartları gibi nedenlerle birlikte sivil 

havacılık alanındaki yenilikler ve değişimler de kaçınılmaz hale gelmiştir. Sivil havacılık 

sektörü, ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren önem verilen bir sektör olmasına 

rağmen; diğer ulaştırma modlarına verilen öncelikler, yaşanan ekonomik krizler vb. 

nedenlerle 2000’li yıllara kadar istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Sektörün dünyada ve 

ülkemizdeki istihdam rakamları da bu hızlı gelişmeye paralel bir artış göstererek; dünya 

genelinde yaklaşık 62 milyon kişiye, Türkiye’de ise yaklaşık 200 bin kişiye doğrudan ya da 

dolaylı olarak istihdam sağlayan bir sektör konumuna gelmiştir. İstihdamın geleceğinde ise 

hızlı artışlar beklenmektedir. Havacılık sektörünün milli gelir ve istihdam olmak üzere 

ekonomi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Türkiye’deki istihdama ve dolayısıyla GSYİH’ya 

katkısı açısından önemi her geçen gün artan sivil havacılık sektörünün mevcut istihdam 

durumunun ortaya konması bu çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca çalışmamızda sektörün 

mevcut istihdam sorunları ortaya konarak, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri 

geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık, Havacılıkta İstihdam, Havacılık Sektörü. 

CURRENT SITUATION OF EMPLOYMENT IN CIVIL AVIATION SECTOR IN 

TURKEY, SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS OF PROBLEMS AND PROBLEMS 

ABSTRACT:  Innovations and changes in the field of civil aviation have become inevitable 

with reasons such as global liberalization in the aviation sector, attractive competition in the 

sector, attractive ticket prices, high living standards with increasing middle class. Although 

the civil aviation sector is an important sector in our country since the first years of the 

Republic, priorities given to other modes of transport, economic crises, etc. for some reason it 

has not reached the desired level until 2000's. The employment figures of the sector both in 

the world and in our country show an increase parallel to this rapid development; has become 

a sector providing employment directly or indirectly to approximately 62 million people in the 

world and about 200 thousand in Turkey. Rapid increases are expected in the future of 

employment. The aviation industry has a significant impact on the economy, including 

national income and employment. The main objective of this work is to reveal the current 

employment situation of the civil aviation sector, which is increasing day by day in terms of 

employment in Turkey and thus contribution to GDP. 

Key Words: Civil aviation, Aviation employment, Aviation sector. 
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GİRİŞ  

Küreselleşmeyle birlikte ulusal ve uluslar arası sınırlar ortadan kalkmıştır. Dünyanın 

neredeyse her yerine ulaşım sağlanır hale gelmiştir. Ülkeler mali, ticari ve ekonomik 

konularda işbirliği sağlayarak kişilerin ya da malların kısa sürede, konforlu ve güvenli olarak 

ulaşımını sağlayabilmiştir. Bunların gerçekleştirilmesinde ise havayolu taşımacılığı önemli rol 

oynamıştır. Havayolu taşımacılığı hem bölgesel hem de ulusal ve uluslar arası ölçekte 

teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlamıştır. Havacılık sektörü kendi 

dışındaki ekonomik sektörlerin de destekleyicisi konumundadır. Özellikle yeni iş ve istihdam 

olanakları yaratması bakımından önemi olan bir sektördür. 

Küreselleşme, liberalleşme, özelleştirmeler, küresel işbirlikleri, düşük maliyetli havayolu 

işletmeleri, küresel GSYİH ve kişi başı gelirlerde artış, bölgeler ve ülkeler arası ticaret ve 

turizmdeki gelişmeler, sektördeki rekabet artışı, dünya genelinde yaygınlaşan havacılık 

eğitimleri, yeni teknolojilerin hızlanması ve geniş gövdeli uçakların üretimi gibi pek çok 

gelişme dünyada havacılık sektörünün büyümesine ivme kazandıran nedenler olarak 

sayılmaktadır. Sektörün gelişimin ivmesini hızlandıran bu nedenlerin yanı sıra savaşlar, 

ekonomik krizler, politik ve terörist riskler, yakıt maliyetlerindeki artış gibi olumsuzluklar ise 

tarihsel gelişimini yavaşlatan nedenler olarak görülmektedir. Ülkemizde ise havacılık sektörü, 

modern havalimanlarının kurulup, uçuş noktalarının artması, yer hizmetleri sektöründeki 

ilerleyiş, havacılık teknolojisindeki ve altyapısındaki ilerlemeler gibi gelişmelerle birlikte 

2003 yılından itibaren büyümesi hız kazanan bir sektör olmuştur. 

Dünyada havayollarının verdiği hizmetler sonucu bu sektör küresel GSYİH’ya yaklaşık 665 

milyar dolar katkı sağlayarak dünya GSYİH’sını % 3,5 oranında desteklemektedir. Bu 

sektördeki tedarikçilerin dolaylı faaliyetleri de eklendiğinde havacılık sektörünün GSYİH’ya 

katkısı 760 milyar dolar civarında olmaktadır. IATA ve Boeing tahmin raporlarına göre 

önümüzdeki 15 yıl boyunca havacılık sektöründeki büyüme ivmesinin artış gösterecektir. 

Küresel anlamda her yıl yaklaşık % 4,7’lik bir büyüme tahmini ortaya konulurken bu rakam 

Avrupa gibi daha olgun havacılık pazarlarında iç büyüme oranları küresel ortalamanın altında 

% 3,7 olarak belirtilmektedir (Boeing, 2015& IATA, 2015). Bu büyüme gerçekleşirse doğal 

olarak havacılık sektöründeki istihdam da artış gösterecektir. Küresel anlamda istihdam 

beklentisi, 2034 yılında yaklaşık 100 milyon kişiye ulaşılması yönündedir 

(https://aviationbenefits.org). Türkiye için yayınlan raporlar ise istihdam rakamlarının 2003-

2015 döneminde % 195 oranında bir büyüme gerçekleştirdiğini göstermektedir. Dönemin 

başında 65 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sivil havacılık sektörü, 2015 yılı itibari ile 

191 bin kişiye istihdam yaratmıştır. İstanbul’da yapımı devam eden Yeni Havalimanının 

faaliyete geçmesiyle birlikte sektörün doğrudan ve dolaylı istihdama katkısının da önemli 

ölçüde artacağı beklenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, yapılacak yazın taraması ve havacılık sektöründeki çeşitli kurum ve 

kuruluşların ile büyük uçak imalatçılarının yayınladığı sektör raporları kapsamında 

Türkiye’de sivil havacılık sektörünün 2003-2015 yılları arasında yarattığı istihdamı ortaya 

koymak ve bu sektörün istihdamdaki sorunlarını belirleyerek, çözüm önerileri 

geliştirebilmektedir.  

1. DÜNYADA HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAM DURUMU 

Havacılık sektörü küreselleşen dünya ekonomisinin önemli bir parçasına dönüşürken, 

uluslararası ticaretin, turizmin ve uluslararası yatırımların büyümesini kolaylaştırmakta ve 

aynı zamanda özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasında da hayati bir rol 

oynamaktadır (ATAG, 2016: 6). Bu sektör insanların, malların ve hizmetlerin ulusal ve 

https://aviationbenefits.org/
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uluslararası çapta dolaşımını sağlayarak aynı zamanda ülkelerin ekonomilerine de etkili ve 

verimli bir şekilde çalışmaları yönünden katkı sağlamaktadır (ACI, 2012: 1). Dolayısıyla 

havalimanlarının ve havacılık sektörünün çeşitli ekonomik etkilerinin olması kaçınılmaz 

olmaktadır. 

Tarihsel süreçte küresel olarak havacılık sektörü hızlı bir büyüme göstermiştir. Havacılık 

sektöründeki küresel liberilizasyon, düşük hava ücretleri, artan orta sınıfın yüksek yaşam 

standartları, büyük pazarların gelişmesi, turizmin büyümesi ve ticarileşme eğilimlerinin bir 

sonucu olarak, hava taşımacılığında yolcu istek ve ihtiyaçlarına uygun hizmet çeşitliliğinin 

gelişimi sonucu oluşan yüksek arza olan talepte artmıştır. (Boeing: 8). Bunlara ek olarak 

dünya genelinde kişi başına düşen gelirin artması, bölgeler arası ticaretin ve turizmin 

gelişmesi sektöre olan talepteki büyüme oranını hızlandırmıştır (DPT: 3) 

Dünyada havacılık sektörünün görünümüne genel bir bakış yapıldığında Çin ve Hindistan’ın 

sektördeki hızlı büyümeleri ile dikkat çektiği görülmektedir. Çin gibi yükselen piyasa 

ekonomileri, geleceğe yönelik sürekli hava yolculuğu talebini destekleyen daha hizmet temelli 

bir ekonomiye geçiş yapmaktadır. Çin yolcu trafiği % 10 artış gösteren bir ülke olarak birkaç 

yıldır dünya trafiğini önemli ölçüde artırmıştır. Hindistan'ın yüksek büyüme ekonomisi olarak 

ortaya çıkması, iç pazarda yılda % 20'den fazla yolcu trafiği artışı sağlamıştır. Hindistan'ın 

2020'lerin başında üçüncü büyük ticari havacılık piyasası olması beklenmektedir (Boeing: 8). 

Son yıllarda küresel ekonomik büyüme uzun vadeli ortalamayı geride bırakırken, büyümenin 

bileşimi artan hava yolculuğu talebini desteklemektedir.  

Sektör raporları incelendiğinde havacılık sektörünün istihdama doğrudan ve dolaylı olarak 

katkılar yaptığı ortaya konmaktadır. Doğrudan istihdam sağlama açısından; havaalanı 

işletmecisi için çalışma, havaalanlarında araba kiralama, catering, nakliye, gümrük kurumları, 

uçak ve kabin mürettebatı, yönetici, yer hizmetleri, check-in, eğitim ve bakım personeli, hava 

trafik kontrolörleri bu grupta yer almaktadır. Ayrıca doğrudan istihdam yaratan başka bir grup 

ise sivil havacılık hizmetleridir. Bu grubun içerisinde yer alan hizmetler ise; sivil uçak, motor 

ve bileşenler mühendisleri ve tasarımcıları olarak gruplanmaktadır (ABBB, Aviations’s 

Global Employment İmpact: 2014). Dünyada 2014 yılı itibariyle yaklaşık 10 milyon kişi bu 

sektörde doğrudan istihdam edilmektedir. Doğrudan istihdam edilenlerin dağılımları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablo 1: Dünyada Havacılık Sektöründe Doğrudan İstihdam, 2014 

Havaalanı Operatörleri 447.500 

Diğer havaalanı çalışanları 5.468.000 

Havayolu çalışanları 2.669.000 

Sivil havacılık çalışanları 1.101.000 

Hava seyrüsefer servis sağlayıcıları 224.000 

Toplam  9.909.500 

Kaynak: Aviations’s Global Employment İmpact, 2014. https://aviationbenefits.org  

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi sektörün istihdama doğrudan yarattığı katkı 9,9 milyon 

civarındadır. Havaalanı operatörleri, havalan işletmecisi için çalışanlardır ve doğrudan 
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istihdama katkıları diğerlerine göre düşük seviyededir. Sivil havacılık sektöründe çalışanlar 

(sivil uçak, motor ve bileşenler mühendisleri ve tasarımcıları) 1,1 milyon doğrudan işlerde 

istihdam yaratmaktadırlar. Diğer havacılık çalışanları ile ifade edilen grup küresel havacılık 

sektöründe en yüksek istihdamı yaratan gruptur. Bu çalışanlar; perakende, araba kiralama, 

gümrük ve göçmenlik gibi devlet kurumları, nakliye firmaları ve bazı catering firmalarında 

çalışanları ifade eder. Uçak ve kabin mürettebatı, yönetici, yer hizmetleri, check-in, eğitim, 

bakım personeli işlerinde çalışanlar havayolu çalışanları olarak gruplandırılır ve doğrudan 

istihdamın yaklaşık % 11’ini oluşturmaktadır. Tabloda son olarak yer alan grup ise hava trafik 

kontrolörleri ve yöneticilerdir.   

ACI EUROPE tarafından hazırlatılan Economic Impact of European Airports, 2015 (Avrupa 

Havalimanlarının Ekonomik Etkileri) raporuna göre havacılığın ekonomi üzerinde net etkileri 

doğrudan, dolaylı, tetikleme ve katalizör etkileri şeklinde gerçekleşmektedir. Aşağıda bu 

etkilere göre sektörün oluşturduğu istihdam rakamları yer almaktadır. 

Tablo 2: Dünyada Havacılık Sektöründe İstihdam, 2014 (Milyon) 

Doğrudan İstihdam 9,9 

Dolaylı İstihdam 11,2 

Tetiklenen İstihdam 5,2 

Turizm Sektöründeki İstihdama Katkı 36,3 

Kaynak: ABBB, https://aviationbenefits.org/economic-growth/employment/ 

Yukarıda da belirtildiği gibi havalimanı işletmecisi, havayolları, hava trafik kontrolörleri, 

genel havacılık, yer hizmetleri, havalimanı güvenliği, gümrük ve göçmenlik hizmetleri, uçak 

bakım ve havalimanlarındaki diğer aktiviteleri içeren işler ile ilgili istihdam, gelir ve 

bağlantılı milli gelir etkileri doğrudan etkilerdir (ACI EUROPE, 2015). Havaalanı inşa 

sürecinin yarattığı ekonomik harcamalar, havaalanında satın alınan mal ve hizmetler ile 

bölgeye gelen yolcuların yaptığı harcamaları (barınma, yeme-içme, araç kiralama, vb.) da 

burada belirtmek gerekmektedir (ACI, 2012: 25). Tablodan da görüleceği gibi bu etkilerin 

yarattığı istihdam 2014 yılında yaklaşık 9,9 milyon civarında gerçekleşmiştir.  

Hava taşımacılığı endüstrisi tedarikçilerinin oluşturduğu dolaylı istihdam ise hava taşımacılığı 

şirketleri tarafından mal ve hizmet alınması neticesinde gerçekleşmektedir. Örneğin, havacılık 

yakıt tedarikçileri; havaalanı tesisleri inşa eden inşaat şirketleri; uçaklarda kullanılan alt 

bileşenler tedarikçileri; havaalanı perakende satış mağazalarında satılan mal üreticileri ve iş 

hizmetleri sektöründe çok çeşitli faaliyetler neticesinde dolaylı yoldan istihdam 

yaratılmaktadır (ABBB; 2014). Hava yakıt ikmalcileri, havalimanı tesislerini inşa eden 

müteahhitlik şirketleri, uçakların alt bileşen tedarikçileri, havalimanında perakende alanlarda 

ürünleri satılan üreticiler ve çağrı merkezi, muhasebe ve bilişim sektörü gibi diğer hizmet 

sektörleri dolaylı etkileri ortaya çıkarır (ATAG, 2014). Hava taşımacılığı sektöründeki 

şirketler tarafından mal ve hizmet satın alınması yoluyla 11,2 milyondan fazla dolaylı 

istihdam desteklenmektedir. 

Doğrudan ve dolaylı etkilerin dışında havacılık sektörünün istihdam üzerinde yarattığı 

tetikleyici etkiler ise, direkt ekonomik kazanımların yeniden harcanması ve yeniden dolaşımı 

sonucu ortaya çıkan etkilerden oluşmaktadır. Havaalanı çalışanlarının aldığı maaş ile 

ihtiyaçlarını gidermek için yaptığı harcamaları ifade eder (ACI, 2012: 26). Bu sektörde 

çalışanların kendi tüketimleri için, farklı sektörlere yönelik harcama yapmaları sonucu 
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istihdam yaratmaları tetikleyici istihdamdır (ABBB, 2014). Tablodan da görüleceği gibi 2014 

yılında 5,2 milyon tetikleyici istihdam yaratılmıştır.  

Hava taşımacılığı sektörünün istihdama önemli katkılarından bir başkası da turizm sektörünü 

destekleyerek gerçekleşmektedir. Havacılık, turizm sektöründe 36 milyondan fazla istihdamı 

destekler niteliktedir (ABBB, 2014). Havacılık sektörünün turizm sektöründeki istihdamı 

etkilemesi katalizör etkidir ve bu etki, hava taşımacılık sektörünün sağladığı bağlantı ve alt 

yapı hizmetleri sayesinde farklı sektörlerin bundan etkilenmesini ifade eder (ACI EUROPE, 

2015). Görüldüğü gibi turizm ve havacılık sektörü iki farklı sektör olarak görünse de 

birbirinden doğrudan etkilenen sektörlerdir. Turizm gelirlerini arttırabilmek için havayolu 

ulaştırma modunun da büyüme oranlarının artması gerekmektedir.  

Havacılık sektörü Avrupa’da 2014 yılında 11,9 milyon istihdam yaratarak GSYİH’ya yaklaşık 

860 milyon dolarlık bir katkı sağlamıştır. Küresel ölçekte bu rakam, havacılık sektörünün 

yarattığı istihdamın % 19’unu ve GSYİH’nın % 32’sini oluşturmuştur. (ABBB, Regional and 

Group Analysis, 2014: 45). Dünyada ve Avrupa’da havacılık sektörünün yarattığı istihdamın 

önemi her geçen gün artmaktadır. Yayınlanan raporlar incelendiğinde önümüzdeki 15 yıl 

boyunca havacılık sektöründeki büyüme ivmesinin artış göstereceği beklenmektedir. Airbus, 

Boeing, Bombardier ve Embraer dahil olmak üzere birçok uçak üreticisi gelecekteki hava 

yolu taşımacılığı talebini yolcu kilometresi olarak tahmin etmektedir. En son tahminler hava 

taşımacılığına olan talebin önümüzdeki 20 yıl boyunca yılda ortalama % 4,3 oranında 

artacağını öngörmektedir. Bu hava yolculuğu talebinin, dönemin iki buçuk katına kadar 

artacağı anlamına gelmektedir. Bu büyümeyle birlikte sektörün 2034 yılına kadar 99,1 milyon 

istihdamı desteklemesi beklenmektedir (https://aviationbenefits.org/economic-growth/the-

future/). Sektördeki bu büyüme tahmini Avrupa gibi daha olgun havacılık pazarlarında iç 

büyüme oranları küresel ortalamanın altında % 3,7 olarak belirtilmektedir (Boeing, 2015; 

IATA, 2015). Bu rakamların da ifade ettiği gibi havacılık sektörünün istihdama katkısı artarak 

devam edecektir. Bu tahminlere göre küresel anlamda havacılığın yarattığı istihdamın 2034’e 

kadar yaklaşık % 64 oranında artış göstermesi beklenmektedir.   

2. TÜRKİYE’DE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM  

2.1. Türkiye’de Havacılık Sektörünün Gelişimi 

Sivil havacılık sektörü, ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren önem verilen bir 

sektör olmasına rağmen; diğer ulaştırma modlarına verilen öncelikler, yaşanan ekonomik 

krizler vb. nedenlerle 2000’li yıllara kadar istenilen seviyeye ulaşamamıştır. 1983 yılında 

çıkarılan Sivil Havacılık Kanunu ile özel havacılık işletmelerinin kurulmasına olanak 

sağlanmış ve dünyadaki gelişmelerle de birlikte ülkemizde havacılık sektörü hızlı bir gelişme 

kaydetmiştir.  

Ülkemizde Hava Yolları Devlet İşletmesi 1933 yılında devlet eliyle kurulmuş ve 1990 yılına 

kadar tek havayolu ticareti yapan şirket olmuştur. Bu işletme 1955 yılında bugünkü adı olan 

Türk Hava Yolları adını almıştır. Bu gelişimle birlikte Sunexpress (1989), Pegasus (1990), 

Onur Air (1992) Havayolları kurulmuş ve özelleştirmeyle birlikte havacılık sektöründe 

rekabet başlamıştır.  

2003 yılından itibaren yaşan gelişmeler ile ülkemiz sivil havacılık alanında dünyada önemli 

bir konuma yükselmiştir. Modern havalimanlarının kurulması, yolcu sayısı ve uçak 

trafiğindeki artış, uçuş noktalarındaki artış, yer hizmetleri sektöründeki ilerlemeler, havacılık 

https://aviationbenefits.org/economic-growth/the-future/
https://aviationbenefits.org/economic-growth/the-future/
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teknolojisindeki ve altyapısındaki ilerlemeler gibi gelişmeler ile Türk sivil havacılık sektörü 

dünya ölçeğinde faaliyet gösteren bir sektör konumuna gelmiştir (SHGM, 2016: 25). 

Uluslar arası kuruluşların ve Airbus, Boeing gibi büyük uçak imalatçılarının tahmin raporları 

incelendiğinde Türk sivil havacılık sektöründeki büyümenin 2030 yılına kadar devam edeceği 

beklenmektedir. Havacılıkta yaşanan bu gelişmelerin ülke ekonomisi, ticaret hacmi, lojistik ve 

turizm gibi sektörlere yaptığı katkılar düşünülürse bu sektördeki ilerlemeler sadece kendi iç 

dinamiğinde değerlendirilmemeli, ülkemizin gelişimi açısından önemi kavranarak 

değerlendirilmelidir. Bu anlamda aşağıdaki kısımda sivil havacılık sektörünün ülkemizde 

yarattığı istihdam ile GSYİH’ ya katkıları açısından ekonomimizdeki önemi, sektörel 

büyüklüklere de vurgu yapılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.   

2.2. Türkiye’de Sivil Havacılık Sektörünün Mevcut Durumu 

Son yıllarda sivil havacılık sektöründeki gelişmelerin yanı sıra 2016 yılında Türkiye’nin 

Güneydoğu bölgesinde oluşa istikrarsız bir jeopolitik ortamın varlığı, yaşanan terör olayları 

ve bunlar neticesinde oluşan güvenlik kaygısı gibi nedenlerle havayolu yolcu trafiği olumsuz 

yönde etkilenmiştir. 2015 yılına kıyasla toplam yolcu sayısında % 4 oranında bir düşüş 

meydana gelmiştir (SHGM, 2016: 27). Havacılıkta sektörel büyüklüklere ilişkin veriler 

SHGM raporlarından oluşturulan aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 3: Türk Sivil Havacılığının Sektörel Büyüklükleri (2016)  

  2016 

Hava Taşıma İşletmeleri 156 

Bakım ve Eğitim İşletmeleri 125 

Havalimanları 55 

Yer Hizmeti Kuruluşları 47 

Hava Araçları 1.417 

Özel Sektörün İşlettiği Terminal Sayısı 22 

Heliport 78 

Uçak Sayısı 540 

Koltuk Kapasitesi 100.365 

Ruhsat Sahibi İşletme Sayısı 13 

İç Hat Uçuş Merkezi 7 

Dış Hat Uçuş Noktası 286 

Kaynak: SHGM, 2016 Faaliyet Raporu. 

Ülkemizde faaliyet gösteren sivil havacılık işletmeleri bünyesinde 2016 yılı sonunda 540 adet 

uçak, 231 adet hava taksi, 237 adet balon, 347 adet genel havacılık işlerinde kullanılan hava 

aracı ve 62 adet zirai ilaçlama işlemlerinde kullanılan hava aracı olmak üzere toplam 1.417 

adet hava aracı bulunmaktadır (SHGM, 2016: 25). Tablodaki rakamlar SHGM 2007 Faaliyet 
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Raporundaki veriler ile kıyaslandığında; 2007 yılında 250 olan uçak sayısında 2016 yılında % 

53,7 oranında bir artış olduğu, 2007 yılında 40.185 olan koltuk kapasitesinin % 149,7 

oranında arttığı görülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de son on yıllık uçak, yolcu ve yük trafiğine ilişkin rakamlara yer 

verilmiştir.  

Tablo 4: Türkiye Geneli Havalimanları Uçak, Yolcu ve Yük Trafiği İstatistikleri (2007-

2016)  

   

2007 

 

2016 

Son On Yılda (2007-

2016) Ortalama Yıllık 

Artış (%) 

Yolcu Trafiği (Direk Transit 

Dahil) 

70.715.263   174.153.146   10,5 

Yolcu Trafiği 70.296.532   173.743.537   10,6 

Direkt Transit Yolcu 418.731   409.609   -0,2 

Tüm Uçak (Overflight Dahil) 935.567   1.829.908   7,7 

Uçak Trafiği 688.468   1.452.995   8,7 

Overflight Uçak Trafiği 247.099   376.913   4,8 

Yük Trafiği 

(Kargo+Posta+Bagaj) (Ton) 

1.546.184   3.076.914   7,9 

Kargo Trafiği     395.831     1.032.943   11,2 

Kaynak: DHMİ, www.dhmi.gov.tr  

Devlet Hava Meydanları İşletmesi istatistiklerine göre oluşturulan yukarıdaki tabloda 

görüldüğü gibi yolcu trafiği son on yılda % 10,5 oranında artış göstermiştir. Uçak trafiği % 

8,7 artarken yük trafiği % 7,9 oranında artmıştır. Bu hızlı artışta havalimanlarının sayıca 

artması, hava ulaşım şirketlerinin artan rekabeti ile havayolu ulaşım modunun daha ekonomik 

hale gelerek daha çok tercih edilen bir mod olması, hava ulaşımının hızlı ve emniyetli olması, 

özel havayolu şirketlerinin hızlı büyümeleri gibi nedenler sayılabilir.  

Türkiye’de havacılık sektöründeki son on yıllık rakamlar değerlendirildiğinde; yolcu trafiği 

2007 yılına göre günümüzde % 146,3 oranında, uçak trafiği % 111, yük trafiği ise % 99 

oralarında artış göstermiştir. DHMİ istatistiklerine göre 2019 yılında yukarıda yer alan yolcu, 

uçak ve yük trafiğine ilişkin beklentiler ise sırasıyla; 224,6 milyon, 1,6 milyon ve 4,1 milyon 

ton olarak belirtilmektedir.  

2015 yılı sonunda havalimanı yolcu trafiğine göre ülkemiz; Dünya’da Hindistan’ın ardından 

8. sırada, Avrupa’da ise Almanya’nın ardından 3. sırada yer almıştır. “ICAO Annual Report 

2015” raporuna göre; Türkiye, RPK (Ücretli Yolcu-Kilometre) sıralamasında dünyada 

onuncu, RTK (Ücretli Ton-Kilometre) sıralamasında onuncu,  FTK (Yük Ton-Kilometre) 

sıralamasında ise on dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’nin Dünya ve Avrupa havayolu 

http://www.dhmi.gov.tr/
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yolculuklarındaki payı 2015 yılında Dünyada % 2,5 yolcu payına, Avrupa’da ise % 9,3 yolcu 

payına erişilmiştir (ENAC, 2015). 

2.3. Havacılık Sektöründe İstihdamın Mevcut Durumu 

Türkiye’nin bir turizm ülkesi olması, yolcu profilindeki çeşitlilik, coğrafi özellikleri ve 

konumu, ülke çapında yaygın bir hava ağına sahip olması, genç işgücü potansiyeli bulunması 

gibi etkenler sivil havacılık sektörünün güçlü yönleri olarak sayılmaktadır (DPT; s.27). 

Böylesine güçlü yönlere sahip ve hızlı gelişen ve gelecekte de büyümesinde sürekli artış 

beklenen bir sektör olan havacılık sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkıları son 

derece önemlidir. Havacılık sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak milli gelire ve istihdama 

etkisi olduğu gibi tetikleyerek ve katalizör görevi görerek de etkileme rolü vardır.  

Türkiye’de 2003 yılından sonra sivil havacılık sektöründe yasal düzenlemeler yapılmış ve 

havayolu şirketlerinin sayısı artmıştır. Sektör bu dönemde başlayan büyümesini hızla 

sürdürmeye devam etmiştir. Bu dönemin başında sektörde 65 bin kişi istihdam edilirken son 

rakamlar 191 bini aşmıştır. Aşağıdaki tabloda sektörün 2013 ve 2015 yılları itibariyle 

istihdam edilen personel sayıları ile ciro miktarları verilmiştir. 

Tablo 5: Havacılık Sektöründe İstihdam ve Ciro* (2013-2015) 

  2003 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personel 

Sayısı 

65.000 100.000 133.407 151.694 167.161 180.570 187.459 191.176 

Ciro 

Miktarı 

2,2  7 14,9 17,2 21,4 23,8 26,6 23,4  

*Milyar Dolar 

Kaynak: SHGM, Faaliyet Raporlarından ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Ulaşan ve 

Erişen Türkiye 2016 raporundan derlenmiştir. 

Bu tabloya bakıldığında son on iki yıllık dönemde bu sektörde istihdam edilen personel 

sayısında % 194 gibi son derece ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Sektörün bu dönemdeki 

cirosu ise on katına ulaşmıştır. Ülkemizde sektörde istihdam 2003 yılında 65.000 civarında 

iken, 2015 yılsonu itibarıyla 190 bini aşmıştır. Son on iki yıl içerisinde sektörün toplam cirosu 

ise 12 kat artış ile 2,2 milyar dolardan 26,6 milyar dolara ulaşmıştır. 

Yüzdesel olarak istihdam artışları incelendiğinde 2010 yılından itibaren azalarak devam eden 

bir artış trendi görülmektedir. 2011 yılında bir önceki yıla göre % 13,7 oranında artış gösteren 

sektördeki istihdam 2012 yılında % 10,1 oranında artmış ve diğer yıllara göre % 8 (2013), % 

3,8 (2014) ve % 1,9 (2015) olarak gerçekleşmiştir. Azalan bu trendin nedenlerinden biri 2010 

yılı sonrasında ülkemizde ve fazla uçuş gerçekleştirilen Avrupa ülkelerinde çeşitli terör 

örgütleri tarafından yapılan eylemler gösterilebilir. Bu olaylar turizmi direkt olarak etkilemiş 

dolaylı olarak ise havacılığı etkilemesi söz konusu olmuştur.  Aynı zamanda Avrupa 

ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz durumları da bu ülkelerle aramızda yapılan havacılık 

faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin 

havacılıktaki büyüme çabaları olumlu yönde sonuç verse de büyüme trendinin azalmasını 

önleyememiştir.  
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İstanbul’da yapımı henüz devam eden Yeni Havalimanının (İYH) ülkemizdeki istihdama 

önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir. Katkıları konusunda rakamları ortaya koymak 

açısından Demir’in (2016) yaptığı çalışma önem arz etmektedir. Çalışmasında Avrupa 

Havalimanları Ekonomik Etki Raporu’na (ACI EUROPE, 2015) göre havalimanı büyüklüğü 

ile doğrudan istihdam arasında kurulan çarpan ilişkisinden yola çıkarak 2018 ve 2028 yılları 

için İYH’nın istihdam tahminlerini yapmıştır.  

Tablo 6: Havalimanı Büyüklüğünün İstihdam Oluşturma Etkisi 

Havalimanı Büyüklüğü Doğrudan İstihdam 

1 milyondan az trafik hacmi 1000 trafik hacmi 1,2 istihdam 

1 milyon- 10 milyon trafik hacmi 1000 trafik hacmi 0,95 istihdam 

10 milyon üzeri trafik hacmi 1000 trafik hacmi 0,85 istihdam 

Aktarmalı uçuşlar Direkt uçuşlara göre % 3 az istihdam 

İndirimli havayolları Diğerlerine göre % 20 az istihdam 

Kaynak: (ACI EUROPE, 2015’den aktaran DEMİR, 2016:91). 

Demir (2016), İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı için yukarıdaki 

tabloya dayanarak 2018 ve 2028 yılları için geleceğe yönelik istihdam tahminlerini 

hesaplamıştır. Yaptığı çalışmada İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kendi büyüme trendi, 

dünya büyüme beklentisi ve Orta Doğu büyüme beklentisi dikkate alınarak yolcu sayısındaki 

artışlara yönelik üç farklı senaryo hazırlamıştır. Orta Doğu büyüme beklentisi dikkate alınarak 

(% 7) için yapılan senaryoya göre, yeni havalimanı için yolcu sayısı 2018 yılı için 75 milyon 

olarak belirlenmiş ve tabloya uyarlanarak, 60 bin kişilik ek istihdam yaratacağı 

hesaplanmıştır. 2028 yılı için ise 148 milyon yolcunun yaklaşık 118 bin kişilik istihdam 

yaratacağı hesaplanmıştır. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kendi büyüme trendi (% 10) için 

yapılan hesaplamada ise yeni havalimanının yaratacağı ek istihdam 2018 için yaklaşık 66 bin 

kişi, 2028 için ise yaklaşık 170 bin kişi olacağını öngörmüştür. Yapılan bu hesaplamalarda 

2018-2028 döneminde doğrudan istihdamın yaklaşık üç katına çıkacağı öngörülmüştür 

(DEMİR, 2016: 88). Her iki senaryo dikkate alındığında yeni havalimanının 2018 yılında 

toplamda 60.000 ila 65.000 arası doğrudan istihdam oluşturacağı, 2028 yılında ise yani 

havalimanın tüm aşamalarının bittiği noktada ise 120.000 -170.000 doğrudan istihdam 

rakamına ulaşabileceği görülmüştür. Bu 2014 yılında Atatürk Havalimanı’nda çalıştığı ifade 

dilen 40 bin kişilik istihdamın önümüzdeki 12 yıl içerisinde baz senaryoya göre 3 ve iyi 

senaryoya göre ise 4,5 kat artması demektir (DEMİR, 2016: 91). Bu çalışmanın da 

vurguladığı rakamlar sektörün istihdama doğrudan katkılarıdır. İYH faaliyete başlaması ile 

birlikte dolaylı, tetikleyici ve turizm sektörüne etki yönleriyle de istihdama yapacağı katkılar 

unutulmamalıdır.  

Sonuç olarak, İYH yapılması gibi istihdama önemli katkı sağlayacak bir gelişme ile birlikte 

azalarak artan istihdam trendi için sektördeki olumsuzluklar vurgulansa da 2003 yılından 

itibaren havacılık sektörü ülkemizde hızla büyüyen sektörlerden biri olmuştur. 2003-2015 

döneminde, Dünya havacılık sektöründe yıllık ortalama % 5 civarında görülen büyüme oranı, 

Türkiye’de %15 olarak gerçekleşmiştir. Artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve 
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uçak biletleri fiyat düzenlemeleri sonucunda gelişerek önemini korumaya de devam 

etmektedir.  

2.4. Havacılık Sektöründe İstihdam Sorunları 

Ülkemizde özellikle 2000’li yıllardan sonra istenilen gelişmeyi kaydedebilen bir sektör olan 

sivil havacılık sektöründe bu gelişimin ardında yatan çeşitli sektörel sorunlar da beraberinde 

gelmiştir. Yapısal, kurumsal ve mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan pek çok sorun 

bulunmaktadır. Bu sorunlar esas itibari ile bir bütün olarak ele alınıp çözülmesi gereken 

sorunlar olsa da çalışmamızın kapsamı itibari ile yalnızca istihdamdan kaynaklı sorunlar ele 

alınmıştır. Aşağıda ülkemizde sivil havacılık sektöründe yaşanılan istihdam sorunlarına yer 

verilmiştir.  

Lisanslı personel açığı. Uluslar arası ve ulusal havacılık örgütlerinin personel 

lisanslandırılması ile ilgili oluşturdukları mevzuatlar uzun süreli ve zor aşamalardan 

oluşmaktadır. Bu sebeple havacılık eğitimi almış kişiler dahi lisanslandırma konusunda 

sıkıntılar yaşamaktadır.  

Sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilot ve teknik personelin Türk Silahlı Kuvvetler 

bünyesinden karşılanması. Askeri havacılık eğitiminin uzun yıllardır Türkiye’nin 

havacılıktaki personel ihtiyacını giderdiği bilinmektedir. Son yıllarda sivil havacılık 

eğitiminin yaygınlaşmasına rağmen askeri düzende çalışmak istemeyen ve daha fazla ücret 

kazanmak isteyen askeri havacılık personelleri sivil havacılık sektöründe yer almaktadır. 

Eğitim kurumlarının hızlı büyümeye cevap verecek ihtiyacı karşılayamaması. Mevcut eğitim 

kurumları yasal düzenlemeler ile uzun süreli eğitim müfredatları ile eğitim vermektedir. Bu 

durumda hem az sayıda hem de uzun vadede personel yetiştirilebilmektedir.  

Sivil havacılık sektöründe eğitimin standart bir yapıya kavuşturulmaması.  Eğitim verecek 

olan kurumların kendi özelliklerine ve bazı kurumları ise ticari kaygılarına göre oluşturulan 

eğitim müfredatları değişiklik göstermektedir. Ortak bir müfredatın zorunlu olmaması nedeni 

ile havacılık eğitimi standart bir hale getirilememektedir.   

Personel üzerindeki aşırı yük ve sorumluluk. Havacılık sektörü yedi gün yirmi dört saat faal 

ve yoğun olarak işleyen bir sektördür. Bu durum her personelin vardiya boyunca yoğun bir 

şekilde çalışmasına ve çoğu zaman da normalden daha uzun vardiyada kalmasına neden 

olmaktadır. Emniyet ve güvenliğin en önemli ve vazgeçilmez olduğu sektörlerden biri olan 

havacılık sektörü her personele aşırı sorumluluk yüklemektedir.  

Sosyal hayatı olumsuz etkilemesi. Uzun süreli çalışma saatleri ve farklı destinasyonlarda 

çalışma zorunlulukları kişilerin ailevi ve sosyal yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. Uzun 

süre havacılık sektöründe yer alan bir kişinin ailevi ve sosyal yönden eksik kaldığı durumlar 

ortaya çıkabilmektedir.  

Ücretlerin yeterli düzeyde olmayışı. Yoğun bir şekilde çalışan personellerin, havacılık 

sektörünün çoğunlukla özel şirketlerin aktiviteleri ile yürümesi sebebiyle ve bu işletmelerin 

minimum maliyet maksimum gelir anlayışı çerçevesinde izledikleri politikalarla personel 

giderleri düşük tutulmaya çalışılmaktadır. Bu durum emek veren kişilerin ücret yönünden 

tatmin olmaması durumunu ortaya çıkartmaktadır.  

Mesleki yeterlilikler. Havacılık sektöründe çalışabilmek için minimum seviyede de olsa 

yabancı dil bilgisinin ve temel havacılık bilgisinin gerekmesi nedeni ile personel istihdamı 
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zorlaşmaktadır. Farklı sektörden kişilerin havacılık sektörü içerisinde yer alması mesleki 

zorunluluklar nedeni ile zorlaşmaktadır.  

Fiziksel yeterlilikler. Hem uçucu hem de yer personeli olarak boy, kilo, sağlık durumu, duyma 

yeterlilikleri ve diksiyon gibi fiziki yeterliliklerin zorunlu tutulması istihdamı zorlaştıran 

sebeplerdendir.  

Eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu. Emniyet ve güvenliğin çok önemli olduğu havacılık 

sektöründe ulusal ve uluslar arası kurallara uygun nitelikte personel istihdam edebilmek için 

bu sektörde faaliyet gösterecek kişilerin yapacakları işlerle ilgili eğitimler ve sertifikalar 

alması gerekmektedir. Fakat alınan bu eğitimler havacılık alanı dışındaki sektörlerde kişilere 

fayda sağlamadığı için bu sertifikalara sahip kişilerin sektör dışında istihdam sağlamaları çok 

güç olmaktadır.  

2.5. Havacılık Sektöründe İstihdam Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri 

Hızlı, güvenilir, emniyetli ve aynı zamanda ekonomik bir sektör olan havacılık sektörü bu 

özellikleri itibariyle ulaşım sektörü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.  

Sektörün lisanslı personel açığını kapatmak için havacılık otoriteleri tarafından daha fazla 

kişiye lisans verilmesinin sağlanması gerekmektedir. SHGM’nin lisanslandıracağı personel 

sayısını her yıl için sektörün ihtiyacına göre arttırması gerekir. Eğitim içeriklerinin 

düzenlenerek modül sınavlarının yeniden yapılandırılması daha fazla kişinin lisans almasında 

fayda sağlayabilir.  

TSK’deki görevli uçuş personelin sivil havacılık sektörüne geçişini önlemek için ücret 

artışları yapılması gerekmektedir. 

Eğitimin kurumlarının sektördeki hızlı gelişmeyi karşılayacak nitelikte olmayışı; sivil 

havacılık sektörü için personel yetiştiren okulların yeni olarak açılması, bilinirliğinin az 

olması, okul kontenjanlarının yetersiz olması ve akademisyen sayısındaki yetersizlikten 

kaynaklanmaktadır. Sektör ve havacılık kuruluşları tarafından havacılık eğitim kurumları 

desteklenerek bu kurumların tanınırlığının arttırılması ve kurumların eğitim açısından 

eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu anda eğitim almış kişilerin 

lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademisyen açığı kapatılmalı böylelikle daha fazla 

havacılık eğitim kurumu oluşturulmalıdır. Bu alanda faaliyet gösteren akademisyenlerin 

ulusal ve uluslar arası eğitimlerine finansman desteği sağlanmalıdır. DHMİ ve SHGM gibi 

kurumlar eğitim kurumları ile ikili anlaşmalar yaparak donanım ve maddi destek sağlamalıdır. 

Eğitim kurumlarının altyapıları iyileştirilmelidir.  

Eğitimin standart bir yapıya kavuşturulabilmesi için ülkemizde yetkili havacılık otoritesi olan 

SHGM’nin oluşturduğu eğitim programının tüm eğitim kurumlarınca sabit ve aynı olarak 

uygulanması hususunda zorunluluk getirilmelidir ve eğitim kurumları düzenli olarak 

denetlenmelidir. Eğitim standartlarının uluslar arası normlara göre oluşturulmalıdır.  

Her işi yapacak ve aynı yeterlilikte insan sayısının birimlerde arttırılması ve vardiya 

sürelerinin kısaltılarak kişilerin daha etkili ve verimli çalışması sağlanarak istihdam edilen 

personelin üzerindeki aşırı yük ve sorumluluk azaltılabilir.  
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Çalışan personelin sosyal hayatını olumsuz etkileyen sektördeki bu sorunun giderilebilmesi 

için; kişilerin farklı destinasyonlara gitmesinin önlenmesi gerekir. Bunun için ise hub 

sisteminin arttırılması ve belirli kişilerin aynı güzergahlar üzerinde çalışması sağlanabilir.  

Yapılan işin niteliğine uygun olarak kişilerin daha fazla ücret alması sağlanmalıdır ve standart 

vardiya süresinin dışındaki çalışma saatleri için prim sisteminin zorunlu olarak uygulanması 

gerekmektedir.  

Havacılık eğitimi almış kişilerin bu eğitimin yanında aynı zamanda mesleki yeterliliği 

sağlamak amaçlı dil ve uygulama eğitimleri almasının sağlanması sektördeki mesleki 

yeterlilik sorununa çözüm olacak niteliktedir. Dil yeterliliğini sağlamayan bir personelin 

istihdamı sektör içerisinde mümkün olmayacaktır.  

SHGM’nin daha işlevsel ve daha hızlı karar veren bir yapıya dönüştürülebilmesi için yeniden 

yapılandırılmalıdır. 

Nitelikli insan kaynağı yetiştirilip uzmanlık alanlarına göre çalıştırılmalıdır. 

Sivil havacılık otoritesi tarafından insan kaynakları ihtiyacının belirlenip eğitim kurumlarına 

bildirilmelidir. 

Sivil havacılık faaliyetlerinde bulunan işletmeler eğitim kurumlarına staj desteği vermelidir. 

3. SONUÇ  

Yapılan bu çalışmada havacılık sektörünün küresel istihdama ve ülkemizdeki istihdama 

katkıları ortaya konmuştur. Sivil havacılık sektörünün ne kadar hızlı bir gelişme gösterdiği 

sayısal veriler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Dünya da 2014 yılında doğrudan 

9,9 milyonluk istihdam yaratan bu sektör 11,2 milyonluk dolaylı istihdam, 5,2 milyonluk 

tetikleyici istihdam yaratmaktadır ve turizm sektöründeki istihdama katkısı 36,3 milyon 

olarak gerçekleşmektedir. Dünyada sektörün geleceğine ilişkin raporlara göre 2034 yılında 

99,1 milyonluk istihdam yaratması beklenmektedir.  

Çalışmamızda Türkiye’de sivil havacılık sektörünün mevcut durumu yapısal göstergeler ele 

alınarak incelenmiş ve ülkemizin yolcu trafiğinde Dünyada % 2,5 payla sekizinci sırada, 

Avrupa da % 9,3’lük payla üçüncü sırada yer aldığı ortaya konmuştur.   

Çalışmamızda ayrıca 2003-2015 yılları arasında Türkiye’de sivil havacılık sektörünün 

istihdam durumu ele alınmıştır. Belirtilen dönemdeki sektörün istihdam artışı % 194 olarak 

görülse de 2010 yılından itibaren azalarak artan bir trende girdiği görülmüştür. Bu azalmanın 

nedenleri özellikle Avrupa’da yaşanan terör eylemlerindeki artış ve ekonomik kriz gibi 

nedenlerle açıklanmıştır. Sektörde istihdam edilen personel sayısı 2015 itibariyle 191.176 

olarak raporlarda belirtilmiş olup geleceğe yönelik sektörün büyüme hızının yaklaşık % 4,5 

olacağının tahmin raporlarında yer aldığı görülmüştür.  

Çalışmamızda son olarak ülkemizde sivil havacılık sektöründe yaşanan istihdama yönelik 

sorunlar ortaya konmuş ve bunlara yönelik çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur.  
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ÖZET: Alkol tüketiminin neden olduğu toplumsal zararlar, devletleri alkol tüketimine 

yönelik bir diz tedbirler almaya yöneltmektedir. Bu kapsamda devletlerce alkollü içecek 

tüketiminin azaltılasına yönelik arttırılan vergi oranları ürünlerin fiyatı üzerinde aşırı derecede 

pozitif etki yaratmakla birlikte bir takım olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Bu 

etkiler arasında kaçak alkolü içecek tüketimi ilk sırada yer almaktadır. Bu çalışmada Trakya 

bölgesindeki bireylerin alkollü içecek tüketimi, tüketim tercihi ve verginin tüketim ilişkisi 

üzerindeki etkilerine bakış açılarının ortaya çıkarılması adına gerçekleştirilen saha araştırması 

sonuçlarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: ÖTV, Alkollü İçecekler, Trakya, Tüketim 

 

A FIELD RESEARCH ON CONSUMPTION OF ALCOHOL PRODUCTS: THE 

EXAMPLE OF THRACE REGION 

 

ABSTRACT: The social harms of alcohol consuption lead the governments to take several 

measures related to alcohol consumption. Increasing of tax rates causes positive or negative 

effects on the prices and consumption of products. In this context, alcohol products are very 

important. This study’s main aim is to conduct a field researh on consumption of alcohol 

products in the thrace region. In this study, the region persons’ consumption and consumption 

choices related to alcohol products and taxes-consumption relationship are investigated 

through a field research. The findings derived a field researh can provide several implications 

about tax policy in Turkey. 

Key Words: Alcohol products consumption, Taxes, Trace region, Field Research 

GİRİŞ 

Vergiler insanların topluluklar halinde yaşamaya başlamaları ile ortaya çıkmıştır (Pehlivan ve 

Öz, 2000: 143). Vergi tarihi incelendiğinde çok köklü bir geçmişe sahip olduğu 

görülmektedir. İlkçağlardan günümüze birçok uygarlıkta vergi uygulamaları görülmektedir. 

Günümüze ulaşan belge ve bilgilerle verginin ortaya çıkışına dair net bir tarih belirlenmesi 

mümkün değildir; ancak elde edilebilen bilgilerle ilk vergilemenin Sümer medeniyetine kadar 

dayandığını ortaya çıkarılmıştır. İnsanların topluluklar halinde yaşamaya başlaması eğitim, 

sağlık, güvenlik, adalet gibi bir takım kamusal ihtiyaçları beraberinde getirmiştir. Zira 

                                                 

* Bu çalışma “Alkol ve Tütün Ürünlerinde Uygulanan Özel Tüketim Vergileri ve Tüketim 

İlişkisi Çerçevesinde Türkiye Örneği” adlı yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. 
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devletlerin ortaya çıkmasının temelinde de kamusal ihtiyaçların karşılanmasının gerekliliği 

yatmaktadır. Devlet kavramının ortaya çıkması ile kamu ekonomisi faaliyetleri de görülmeye 

başlanmıştır (Yılmaz, 2015: 11). Ekonomik faaliyetler kapsamında toplumsal ihtiyaçların 

karşılanması devletlerin görevleri arasında yer almıştır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında 

devletin mali gücü kadar, mali gücün sağlanmasında etkin olan vergilerin önemli bir yere 

sahip olduğu görülmektedir. Vergiler, devletlerin sosyal, siyasal ve kültürel değişimlerine 

bağlı olarak gelişmiş ve şekillenmiştir (Kayhan, 2000: 85). 

Vergilerin ortaya çıkışının temelinde artan toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz 

kalan kamu gelirlerinin finansman ihtiyacının karşılanması yatmaktadır. Vergilerin devlet 

giderlerinin karşılanmasında etkin bir finansman kaynağı olduğunun farkına varılması, 

zorunluluk içeren ödemeler haline getirilmesinde etkili olmuştur. Tarihte yaşanan ekonomik 

dalgalanmalar, çalkantılı dönemler ve ekonomik krizlerin etkisi, vergilere gelir sağlama amacı 

dışında ekonomik ve sosyal amaçların da yüklenmesini beraberinde getirmiştir. Tüketim 

safhasında yer alan bazı malların tüketicilere ve topluma karşı bir takım zararlı etkileri 

olabilmektedir. Tüketilen malların sadece tüketicilerle sınırlı kalmayıp tüm toplumu olumsuz 

etkileyen ve bu etkileşim sonucunda sosyal maliyetlere neden olan bir yapıya sahip olması 

negatif dışsallığının olduğunu göstermektedir. Bir ekonomik birimin gerçekleştirdiği 

faaliyetin başka bir ekonomik birimi veya birimleri olumsuz etkileme durumu negatif dışsallık 

olarak adlandırılmaktadır (Kargı ve Yüksel, 2010: 187).  

Negatif dışsallığa sahip ürünlerin yarattığı sosyal maliyetler devletlerin ekonomilerini 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle devletler negatif dışsallıklara sahip ürünlerin kullanımını 

ve bunun sonucunda neden olduğu sosyal maliyetleri en aza indirme çabası içindedirler. Bu 

kategori içerisinde yer alan alkollü içecekler toplum sağlığı ile yapısını olumsuz etkileyen ve 

negatif dışsallıklara neden olduğu kabul gören ürünler olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu 

ürünlerin tüketimi ile kamu harcamalarının artışı arasında bir ilişkinin varlığından söz etmek 

doğru bir yaklaşım olacaktır. Alkollü içeceklerin tüketiminin neden olduğu kamusal 

harcamaların arasında sağlık harcamaları, çevre temizlik harcamaları, adalet harcamaları, 

güvenlik harcamaları ilk sırada yer almaktadır. WHO, Türkiye dâhil otuz ülkede yapmış 

olduğu araştırmada alkol tüketiminin; cinayetler, cinsel saldırlar, şiddet olayları, İntihara 

teşebbüs, trafik kazaları, aile içi şiddet ve akıl hastalıkları gibi durumlara neden olduğu ortaya 

çıkmıştır (Şahin, 1997: 4).  

Negatif dışsallığa sahip ürünlerin neden olduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasında ve 

tüketim tercihlerinin değiştirilmesinde vergilerin kullanılabileceği fikrini ilk ortaya atan kişi 

Arthur Cecil Pigou dur. Bu vergiler “Pigouvian” vergileri olarak ta bilinmektedir. Ülkemizde 

özel tüketim vergisi kapsamına alınan alkollü içecekler üzerinde “Pigouvian” tipi vergileme 

söz konusudur. Negatif dışsallıklara neden olan bu ürün guruplarının vergilendirilmesindeki 

sosyal amaç, toplumsal maliyetlere neden olan ürünlerin tüketiminin azaltılması veya vergiye 

rağmen bu tür ürünleri kullanan tüketicilerin cezalandırılmasıdır. Cezalandırma özel maliyet 

ile sosyal maliyetin dengelenmesi ve kaynak dağılımında etkinlik sağlamak için 

kullanılmaktadır. Bu sayede devlet sosyal maliyeti özel maliyetinin üzerinde olan mal 

guruplarının verdiği sosyal zararları giderme görevini üstenmiş olmaktadır (Edizdoğan ve 

Çetinkaya 2012: 241). 
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ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Gerçekleştirilen bu çalışma alkollü içeceklerin tüketimi ve vergilerin tüketim üzerindeki 

etkilerinin araştırılması amacını taşımaktadır. Araştırmanın alkollü içecekleri tüketenleri 

kapsaması araştırma için bir sınırlılık oluşturmaktadır. Araştırmada Trakya bölgesinden 

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri dikkate alınmıştır. Araştırmada anket tekniği 

kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında hazırlanan anket sorularından ilk altısı katılımcıların 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik iken, sonraki sorular alkollü içecek tüketimi ve 

vergi ilişkisine yöneliktir. 

Araştırmada Gfk araştırma şirketinin “Türklerin %82’si hiç içki içmiyor” (Cengiz Bilgin, 

2008), sonucu ile Türkiye Yeşilay Cemiyetinin “Alkol Bağımlılık ve Özendirici Eylemler” 

raporunda belirtilen Türkiye’de dört milyon bağımlı, on üç milyon da alkole meyilli kişinin 

var olduğu sonuçlarından hareketle, Türkiye’nin toplam nüfusu içerisinde tahmini 10.000.000 

ila 17.000.000 arasında alkollü içecek kullanıcısının olduğu var sayılmıştır. Bu veriler 

ışığında Trakya bölgesinde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin nüfus oranları ve 

istatistik çalışmalarında yararlanılan örneklem hacimleri tablosundaki %95 güvenilirlik 

oranına denk gelen minimum örneklem hacmi dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplama 

sonrasında, ulaşılması gereken örneklem sayısı belirlenmiştir.  

Örneklem seçiminde uygun örnekleme modelinden yararlanılmıştır. Uygun Örnekleme 

Zaman, para ve işgücü bakımından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay 

ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, 2012: 13). 

Araştırma kapsamında anket formu Edirne ve Kırklareli illerinde bulunan kişilere 

ulaştırılmıştır. Tekirdağ ilindeki anketler tarafımızca uygulanarak hedeflenen 285 kişilik 

örneklem sayısına ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Tablo 1: İller Bazında Örneklem Seçimi 

 

Uygulama sonrası geri dönen anket formları içerisinde eksik ve tutarsız cevapların yer aldığı 

formlar değerlendirmeye alınmamıştır. Trakya bölgesinde 208 alkollü içecek kullanıcısına 

ulaşılmış ve elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programına aktarılarak gerekli frekans 

İller İl 

Nüfus

u 

İllerin Türkiye 

Nüfusu %’si 

Örneklem 

Hacim (%95) 

İllerin Türkiye 

Nüfusu %’si 

Örneklem 

Kişi Sayısı 

 

MARMARA BÖLGESİ 

KIRKLAR

ELİ 

351,6

84 

1% 9513 1 95 

EDİRNE  4017

01 

1% 9513 1 95 

TEKİRDA

Ğ 

9728

75 

1% 9513 1 95 
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analizlerine tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların soruları doğru 

şekilde algıladığı ve doğru yanıtladıkları varsayılmıştır.  

KATILIMCILARIN DEMOĞRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik değişkenlerin incelenmesi sonucunda elde 

edilen bulgular şunlardır; 

Tablo 2: Demografik Özellikler Frekans Analizi  

CİNSİYET 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

83 39.9 39.9 39,9 

125 60,1 60,1 100,0 

208 100,0 100,0  

YAŞ 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65 ve Üzeri 

Toplam 

66 31,7 31,7 31,7 

55 26,4 26,4 58,2 

56 26,9 26,9 85,1 

19 9,1 9,1 94,2 

9 4,3 4,3 98,6 

3 1,4 1,4 100,0 

208 100,0 100,0  

EGİTİM 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Okur-Yazar 

İlköğretim 

Ortaöğretim 

Lise 

Yüksekokul 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora ve Üzeri 

Toplam 

4 1,9 1,9 1,9 

11 5,3 5,3 7,2 

26 12,5 12,5 19,7 

76 36,5 36,5 56,3 

52 25,0 25,0 81,3 

31 14,9 14,9 96,2 

4 1,9 1,9 98,1 

4 1,9 1,9 100,0 

208 100,0 100,0  

MEDENİ HAL 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Evli 

Bekâr 

Diğer 

Toplam 

92 44,2 44,2 44,2 

95 45,7 45,7 89,9 

21 10,1 10,1 100,0 

208 100,0 100,0  

MESLEK 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Devlet Memuru 

Özel Sektör Çalışanı 

Esnaf 

Çiftçi 

Ev hanımı 

İşsiz 

Öğrenci 

29 13,9 13,9 13,9 

77 37,0 37,0 51,0 

20 9,6 9,6 60,6 

10 4,8 4,8 65,4 

12 5,8 5,8 71,2 

7 3,4 3,4 74,5 

43 20,7 20,7 95,2 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

354 

 

Diğer 

Toplam 

10 4,8 4,8 100,0 

208 100,0 100,0  

AYLIK GELİR 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

0-1000 TL 

1001-1500 TL 

1501-2000 TL 

2001-3000 TL 

3001-4000 TL 

4001-5000 TL 

5001 ve Üzeri 

Toplam 

50 24,0 24,0 24,0 

40 19,2 19,2 43,3 

42 20,2 20,2 63,5 

46 22,1 22,1 85,6 

11 5,3 5,3 90,9 

9 4,3 4,3 95,2 

10 4,8 4,8 100,0 

208 100,0 100,0  

 

Araştırmaya katılan bireylerin %39,9’unun kadın, %60,1’inin ise erkeklerden oluştuğu 

görülmektedir. Araştırmada erkek katılımcıların oranı kadın katılımcılara nazaran daha 

fazladır. Medeni durum değişkenine ilişkin elde edilen verilerde katılımcıların %44,’2’sinin 

evli, %45,7’sinin bekâr, %10’1’inin diğer (boşanmış, ayrı veya dul) medeni duruma sahip 

kişiler olduğu görülmektedir. 

Araştırmada katılımcıların %31,7’si (18-24 yaş), %26,4’ü (25-34 yaş), %26’9’u (35-44 yaş), 

%9,1’i (45-54 yaş), %4,3’ü (55-64 yaş), %1,4’ü (65 yaş ve üzeri) kişilerden oluştuğu 

görülmektedir. Katılımcılar ağırlıklı olarak 18-24 yaş aralığına sahip kişilerdir. Yapılan saha 

araştırmasında (55 yaş ve üzeri) kişilerin anket uygulamasına katılım konusunda tereddüt 

yaşadıkları veya katılmak istemedikleri, (18-44 yaş) aralığına sahip kişilerin ise araştırmaya 

katılma konusunda daha ılımlı bir tutum sergiledikleri gözlenmiştir. Araştırmada (65 yaş ve 

üzeri) kişilerin katılım oranı oldukça düşüktür. Araştırmaya katılanların eğitim durumuna 

ilişkin elde edilen veriler %2,9’u okur-yazar, %7,3’ü ilkokul, %9,3’ü ortaokul, %31,2’si lise, 

%18,4’ü yüksekokul, %27,0’si lisans, %3,3’ü yüksek lisans, %0,6’sı doktora ve üzeri eğitim 

almış kişiler olduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların çoğunluğu lise mezunu kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların, %13,9’u devlet 

memuru, %37’si özel sektör çalışanı, %9,6’sı esnaf, %4,8’i çiftçi, %5,8’i ev hanımı, %3,4’ü 

işsiz, %20,7’si öğrenci, %4,8’i ise diğer (serbest meslek, öğretim üyesi, emekli, avukat ve 

benzeri) meslek gurupları içerisinde yer almaktadır. Katılımcıların aylık gelirine ilişkin 

yapılan frekans analizinde ise %24’ünün (0-1000 TL), %19,2’sinin (1001-1500 TL), 

%20,2’sinin (1501-2000 TL), %22,1’nün (2001-3000 TL), %5,3’ünün (3001-4000 TL), 

%4,3’ünün (4001-5000 TL) aralığında, %4,8’inin de (5001 ve üzeri) aylık gelire sahip 

kişilerden oluştuğu görülmektedir.   

3. ALKOLLÜ İÇECEKLERİN TÜKETİMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Alkollü içeceklerin tüketimine yönelik hazırlanan sorular; ürünlerin tüketim miktarının 

belirlenmesi, ürünlerin tüketiminin azaltılması veya bırakılmasında etkili olabilecek 

hususların belirlenmesi, ürünlerin tüketiminin mali etkilerinin belirlenmesi ve bunun yanı sıra 

kaçak ürün tüketimi ve kaçak ürün tüketiminin nedenlerini belirlenmeye yöneliktir. Bu 

kapsamda katılımcıların alkollü içecekleri kullanım sıklığının belirlenebilmesi için hazırlanan 

“Alkollü içecekleri tüketim sıklığınız nedir?” sorusu ile alkollü içeceklerin neden olduğu mali 

etkileri belirlemeye yönelik “Alkolü içeceklere aylık ne kadar ödüyorsunuz?” ve “Alkollü 
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içecek tüketimin diğer tüketim harcamalarınızı etkilediğini düşünüyor musunuz?” soruları 

katılımcılara yöneltilmiştir. 

Tablo 3: Alkollü İçecek Kullanım Sıklığı Frekans Analizi  

Alkollü içecek ürünlerini kullanım sıklığınız nedir? 

DEĞİŞKEN (AY) FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

1 Gün 53 25,5 25,5 25,5 

2 Gün  15 7,2 7,2 32,7 

3 Gün  9 4,3 4,3 37,0 

4 Gün 46 22,1 22,1 59,1 

5 Gün 7 3,4 3,4 62,5 

6 Gün 2 1,0 1,0 63,5 

7 Gün 2 1,0 1,0 64,4 

8 Gün 22 10,6 10,6 75,0 

12 Gün 23 11,1 11,1 86,1 

15 Gün 1 ,5 ,5 86,5 

16 Gün 10 4,8 4,8 91,3 

20 Gün 5 2,4 2,4 93,8 

28 Gün 4 1,9 1,9 95,7 

30 Gün 9 4,3 4,3 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

Katılımcıların ağırlıklı olarak %25,5’i ayda bir gün, %22,1’i ayda dört gün, %11,1’i ayda on 

iki gün, %10,6’sının da ayda sekiz gün alkollü içecek tüketmekte oldukları görülmektedir. 

Tablo 4: Aylık Ödeme ve Harcama Etkisi Frekans Analizi 

Alkollü içeceklere aylık ne kadar ödüyorsunuz? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

0-200 TL 122 58,7 58,7 58,7 

201-300 TL 31 14,9 14,9 73,6 

301-400 TL 30 14,4 14,4 88,0 

401-500 TL 13 6,3 6,3 94,2 
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501-600 TL 8 3,8 3,8 98,1 

601-700 TL  2 1,0 1,0 99,0 

700 ve Üzeri TL 2 1,0 1,0 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

Alkollü içecek tüketiminin diğer tüketim harcamalarınızı etkilediğini düşünüyor 

musunuz? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Evet, Etkiliyor 123 59,1 59,1 59,1 

Hayır, Etkilemiyor 85 40,9 40,9 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

 

Katılımcıların %58,7’si aylık (0-200 TL) aralığında, %14,9’u aylık (201-300 TL) aralığında, 

%14,4’ü aylık (301-400 TL) aralığında, %6,3’ü aylık (401-500 TL) aralığında, %3,8’i aylık 

(501-600 TL) aralığında, %0,1’i aylık (601-700 TL) ve (700 TL ve üzeri)’inde alkollü içecek 

ödemesi yaptığı görülmektedir. Katılımcıların %59,1’i alkollü içeceklere yaptıkları tüketim 

harcamalarının diğer tüketim harcamalarını etkilediğini, 40,9’u ise etkilemediğini 

belirtmektedir. Tütün ürünlerinin tüketiminde olduğu gibi alkollü içeceklerde de kaçak 

ürünlerin tüketiminden söz etmek mümkündür. Alkollü içeceklerdeki kaçak ürün tüketiminin 

ve sebeplerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan “Kaçak alkollü içecekleri tercih ediyor 

musunuz?” ve “Kaçak alkollü içecekleri tercih etme sebebiniz nedir?” soruları katılımcılara 

yöneltilmiştir. 

Tablo 5: Kaçak Ürün Tercih ve Sebebi Frekans Analizi 

Kaçak alkollü içecekleri tercih ediyor musunuz? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Evet, sürekli kullanıyorum 4 1,9 1,9 1,9 

Evet, ara sıra kullanıyorum 35 16,8 16,8 18,8 

Hayır, kullanmıyorum 169 81,3 81,3 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

Kaçak alkollü içecekleri tercih etme sebebiniz nedir? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Alkollü içecek vergi zamları 28 13,5 71,8 71,8 

Tadının güzel olması 5 2,4 12,8 84,6 
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Başka ülkede üretilmesi 3 1,4 7,7 92,3 

Fikrim yok/Diğer 3 1,4 7,7 100,0 

TOPLAM 39 18,8 100,0  

Alkollü içecek 

kullanmayanlar 

169 81,3   

TOPLAM 208 100,0   

 

Alkollü içecek kullanan katılımcıların %81,3’nün kaçak alkollü içecek kullanmadığı, 

%1,9’unun sürekli kullandığı, %16,8’inin de ara sıra kullandıkları görülmektedir. Kaçak 

alkollü içecek kullananların %13,5’i alkollü içeceklere yapılan vergi zamlarının etkisi, %2,4’ü 

tadının güzel olması, %1,4’ü başka ülkede üretilmesi gibi nedenlerle kaçak ürünleri tercih 

ettiklerini belirtmekte iken %1,4’ü ise herhangi bir neden olmaksızın kaçak alkollü içecekleri 

tercih ettiklerini belirtmektedirler. Alkollü içeceklerde uygulanan yüksek vergi oranlarının 

kaçak ürün kullanımında etkisinin olduğu bilinen bir gerçektir. Katılımcıların kaçak ürün 

kullanımı ve satışının durdurulup, durdurulamayacağı konusundaki fikirlerinin ne olduğunun 

belirlenebilmesi için hazırlanan “Alkollü içeceklerde uygulanan yüksek vergi oranlarının 

nedeni ile kaçak ürün kullanımı ve satışı durdurulabilir mi?” şeklindeki soru katılımcılara 

yöneltilmiştir.  

Tablo 6: Kaçak Ürün Tüketimi ve Satışı Frekans Analizi 

Alkollü içeceklerde uygulanan yüksek vergi oranlarının nedeni ile kaçak ürün tüketimi 

ve satışı durdurulabilir mi? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN 

% 

TOPLAM 

% 

Evet, yeterli denetim yapılırsa 

durdurulur. 

67 32,2 32,2 32,2 

Hayır, durdurulamaz, vergi 

artışlarında artarak devam 

eder. 

106 51,0 51,0 83,2 

Herhangi bir fikrim yok 35 16,8 16,8 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

 

Katılımcıların %51’i yüksek vergi oranları nedeni ile kaçak ürün kullanımı ve satışının 

durdurulamayacağını, vergi artışları oldukça kaçak ürün kullanımının artarak devam 

edeceğini düşünmekte iken %32,3’si yeterli denetimlerin yapılması durumunda kaçak ürün 

kullanımı ve satışının durdurulabileceğini. %16,8’i ise konu ile ilgili herhangi bir fikrinin 

olmadığını belirtmişlerdir. Alkollü içeceklerin tüketimine ilişkin hazırlanan diğer sorular ise; 

tüketimin azaltılması veya bırakılmasında etkili olan nedenlerin belirlenmesinde yöneliktir. 

Bu kapsamda katılımcılara “Sizce alkollü içeceklerin tüketiminin azaltılmasında en etkili 
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yöntem nedir? ve “Alkollü içecek tüketimini bırakmanızda en büyük etken ne olabilir?” 

soruları yöneltilmiştir. 

Tablo 7: Ürün Tüketimini Bırakma ve Azaltmada Etkili Yöntem Frekans Analizi 

Sizce Alkollü içeceklerin tüketiminin azaltılmasında en etkili yöntem nedir? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN 

% 

TOPLAM 

% 

Alkollü içecek yasaklarının arttırılması 63 30,3 30,3 30,3 

Alkollü içecekler üzerindeki vergilerin 

arttırılması 

36 17,3 17,3 47,6 

Alkollü içecek kullanımının zararlarına 

yönelik okullarda verilen eğitim 

faaliyetlerinin arttırılması 

82 39,4 39,4 87,0 

Sigara veya tütün ürünleri üzerindeki 

görsel veya yazılı uyarıların 

etkinliğinin arttırılması 

24 11,5 11,5 98,6 

Fikrim yok / Diğer 3 1,4 1,4 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

Alkollü içecek tüketimini bırakmanızda en büyük etken ne olabilir? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN 

% 

TOPLAM 

% 

Alkollü içeceklerdeki fiyat artışları 20 9,6 9,6 9,6 

Sağlık sorunları 136 65,4 65,4 75,0 

İrade 19 9,1 9,1 84,1 

Eş ve çocuklar 27 13,0 13,0 97,1 

Fikrim yok / Diğer 6 2,9 2,9 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

 

Araştırmaya katılanların %39,4’ü alkollü içeceklerin kullanımının azaltılmasında en etkili 

yöntemin alkollü içecek kullanımının zararlarına yönelik okullarda verilen eğitimlerin 

arttırılması, %30,3’ü alkollü içecek yasaklarının arttırılması, %17,3’i alkollü içecekler 

üzerindeki vergilerin arttırılması, %11,5’i sigara veya tütün ürünleri üzerindeki görsel veya 

yazılı uyarıların etkinliğinin arttırılması, %1,4’ünün ise fikrim yok cevabı verdikleri 

görülmektedir.  
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Alkollü içeceklerde uygulanan vergilemenin ürünlerin tüketimi üzerinde meydana girdiği 

etkilerin belirlenmesi ve tüketim tercihlerine yön vermede vergilemenin etkinliğinin ortaya 

çıkarılması için hazırlanan sorular katılımcılara yöneltilmiştir. 

Tablo 8: Vergi Oranı ve Vergi Yükü Frekans Analizi 

Alkollü içeceklerde uygulanan vergi oranlarını doğru buluyor musunuz? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Evet, doğru buluyorum 24 11,5 11,5 11,5 

Hayır, doğru bulmuyorum 141 67,8 67,8 79,3 

Herhangi bir fikrim yok 43 20,7 20,7 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

Alkollü içeceklere ödediğiniz vergi yükü için ne söylersiniz? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Çok ağır 118 56,7 56,7 56,7 

Ağır 64 30,8 30,8 87,5 

Normal  17 8,2 8,2 95,7 

Hafif 6 2,9 2,9 98,6 

Çok hafif 3 1,4 1,4 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

  

Katılımcılara “Sigara, tütün ürünleri ve alkolü içeceklerde uygulanan vergi oranlarını doğru 

buluyor musunuz?” şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların %67,8’inin “Hayır, doğru 

bulmuyorum”, %11,5’inin “Evet, doğru buluyorum”, %20,7’sinin ise “Her hangi bir fikrim 

yok” cevabını verdikleri görülmektedir. Katılımcıların %56,7’si uygulanan vergi yükünün çok 

ağır olduğu, %30,8’i ağır olduğu, %8,2’si normal olduğu, %2,9’u hafif olduğu ve %1,4’ü ise 

çok hafif olduğu görüşüne sahiptir.  

Katılımcıların alkollü içeceklerde meydana gelecek vergi artışları karşısında tüketime yönelik 

tutum ve davranışlarının değişip değişmeyeceğinin ortaya çıkarılması için hazırlanan “Tütün 

ürünleri ve alkollü içeceklerin vergi oranlarında bir artış yaşandığında tüketim eğiliminiz nasıl 

gelişir?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir.  
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Tablo 9: Tüketim Eğilimi Frekans Analizi 

Alkollü içeceklerin vergi oranlarında bir artış yaşandığında tüketim eğiliminiz nasıl 

gelişir? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN 

% 

TOPLAM 

% 

Vergi yükü arttığında kullandığım 

ürünlerin tüketim miktarını 

azaltmaya yönelirim. 

63 30,3 30,3 30,3 

Vergi yükü arttığında kullandığım 

ürünlerin tüketimini tamamen 

bırakırım. 

18 8,7 8,7 38,9 

Vergi yükü arttığında kullandığım 

ürünler yerine kaçak ürünlerin 

tüketimine yönelirim. 

42 20,2 20,2 59,1 

Vergi yükü arttığında kullandığım 

ürünlerin yerine daha düşük fiyatlı 

ürünlerin tüketimine yönelirim. 

42 20,2 20,2 79,3 

Vergi yükü ne kadar artarsa artsın 

tüketim tercihim ve tüketim oranım 

değişmez. 

43 20,7 20,7 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

 

Alkollü içecekler üzerinde olası vergi artışlarında katılımcıların %30,3’ü alkollü içecekler ve 

tütün ürünlerinin tüketimini azaltacaklarını, %20,7’si vergi artışlarının tüketim eğilimlerini 

değiştirmeyeceğini ve aynı oranda alkollü içecek tüketmeye devam edeceklerini, %20,2’si 

daha düşük fiyatlı ürünlere yöneleceklerini, %20,2’i kaçak alkollü içecekler ve tütün 

ürünlerinin tüketimine yöneleceklerini ve %8,7’si ise alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin 

tüketimini tamamen bırakırım cevabını verdikleri görülmektedir. 

Alkollü içeceklerin tüketimine ilişkin vergi oranlarında yaşanacak bir düşüşün tüketicilerin 

tüketim eğimleri üzerinde yaratacağı etkilerin belirlenmesine yönelik hazırlanan “Alkollü 

içecekler üzerinde uygulanan vergi oranları azaltılarak ürünlerin satış fiyatında düşüş yaşansa 

tüketim tercihiniz değişir mi?” soruları katılımcılara yöneltilerek tutumları ve 

davranışlarındaki olası değişiklikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
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Tablo 10: Tüketim Tercihi ve Ürün Tüketimi Frekans Analizi 

Alkollü içecekler üzerinde uygulanan vergi oranları azaltılarak ürünlerin satış fiyatında 

düşüş yaşansa tüketim tercihiniz değişir mi? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Evet, daha fazla alkolü içecek 

tüketirim 

45 21,6 21,6 21,6 

Hayır, aynı oranda alkollü içecek 

tüketmeye devam ederim 

120 57,7 57,7 79,3 

Herhangi bir fikrim yok 43 20,7 20,7 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

Alkollü içeceklerin tüketiminin azaltılmasına yönelik arttırılan vergi oranları ürünlerin 

tüketimi üzerinde etkili midir? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN % TOPLAM % 

Evet, çok etkilidir 63 30,3 30,3 30,3 

Evet, azda olsa etkilidir 92 44,2 44,2 74,5 

Hayır, etkisi yoktur. 53 25,5 25,5 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

Alkollü içecekler üzerindeki yüksek vergilemenin ürünlerin tüketimi üzerindeki etkisine 

ilişkin katılımcılara yöneltilen “Alkollü içeceklerin kullanımının azaltılmasına yönelik 

arttırılan vergi oranları ürünlerin tüketimi üzerinde etkili midir?” sorusuna katılımcıların 

%44,2’si “Evet, azda olsa etkilidir”, %30,3’ü “Evet, çok etkilidir”, ve %25,5’i “Hayır, etkisi 

yoktur” cevabını verdikleri görülmektedir. Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ve 

vergilendirmede yürürlüğe konulacak bir vergi indiriminin devlet gelirleri açısından 

yaratacağı etkilerin ne olabileceğine ilişkin katılımcıların düşüncelerinin ortaya çıkarılması 

adına “Sizce alkollü içeceklerde uygulanan özel tüketim vergilerinin azaltılması devlet 

gelirleri açısından ne gibi sonuçlar doğurur?” şeklinde soru yöneltilmiştir. 

Tablo 11: Devlet Gelirleri Frekans Analizi 

Sizce alkollü içeceklerde uygulanan özel tüketim vergilerinin azaltılması devlet gelirleri 

açısından ne gibi sonuçlar doğurur? 

DEĞİŞKEN FREKANS % DEĞİŞKEN 

% 

TOPLAM % 

Devletin vergi gelirleri azalır 47 22,6 22,6 22,6 

Devletin vergi gelirleri değişmez 33 15,9 15,9 38,5 

Devletin vergi gelirleri artar 36 17,3 17,3 55,8 

Devletin vergi kayıp ve kaçağı 

azalır. 

83 39,9 39,9 95,7 

Herhangi bir fikrim yok 9 4,3 4,3 100,0 

TOPLAM 208 100,0 100,0  

 

Katılımcıların, %39,9’u yüksek vergilerin neden olduğu vergi kayıp ve kaçağının azalacağını, 

%22,6’sı özel tüketim vergilerinin azaltılmasını durumunda devletin gelirlerinin azalacağını, 

%17,3’ü vergi kayıp kaçağının azalması ile devletin vergi gelirlerinin artacağını, %15,9’u 

devlet gelirlerinde bir değişmenin söz konusu olmayacağını %4,3’ü ise konu hakkında 

herhangi bir fikrinin olmadığını belirtmektedir.  
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Trakya bölgesinde vergilerin alkollü içecek tüketimi üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaya 

yönelik gerçekleştirilen saha araştırması sonuçlarından elde edilen bulgular şunlardır: 

Alkollü içecek tüketen bireylerin %25,5’i ayda bir gün, %22,1’inin ayda dört gün alkollü 

içecek tükettikleri ve %58,7’sininde aylık alkollü içecek ödemelerinin 200 TL’yi geçmediği 

görülmektedir.  

Alkollü içecek tüketen bireylerin %59,1’i alkollü içecek tüketiminin diğer tüketim 

harcamalarını etkilediği görüşüne sahiptir. Bu görüşe sahip bireylerin büyük bir 

çoğunluğunun kaçak alkollü içeceklere yöneldikleri saptanmıştır. 

Alkollü içecek tüketen bireyler arasında kaçak ürünleri tercih edenlerin az sayıda olduğu 

görülmekle birlikte, Bireyleri kaçak alkollü içecek tüketimine iten en önemli olgunun alkollü 

içeceklerdeki vergi zamları olduğu görülmektedir. 

Alkollü içecek tüketen bireylerin %51’i alkollü içeceklerde uygulanan yüksek vergi 

oranlarının kaçak ürün tüketimi ve satışı üzerinde etkili olduğu ve yapılan vergi artışlarında 

kaçak ürün kullanımının ve satışının artarak devam edeceği görüşündedirler.  

Alkollü içecek tüketen bireylerin %56,7’si alkollü içeceklerdeki vergi yükünün çok ağır, 

%30,8’i ise ağır olduğunu düşünmektedir. %67,8’i de uygulanan vergi oranlarını da doğru 

bulmadıklarını belirtmektedirler. 

Alkollü içecek tüketen bireylerin %39,4’ü alkol tüketiminin azaltılmasındaki en ekili 

olabilecek yöntemin alkollü içecek kullanımının zararlarına yönelik okullarda verilen eğitim 

faaliyetlerinin arttırılması olduğunu düşünmekte iken %30,3’ününde alkol tüketiminin 

azaltılmasında bir diğer etken olarak alkolü içecek yasaklarının arttırılması gerektiği 

düşüncesine sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca alkollü içecek tüketen bireylerin %65,4’ü 

alkollü içecek tüketimini bırakmalarında en önemli etkenin sağlık soruları olduğu 

görüşündedirler.  

Alkollü içecek tüketen bireylerin %57,7’si ürün fiyatlarında bir düşüş olsa dahi tüketim 

tercihini değiştirmeyeceklerini söylemelerine rağmen, arttırılan vergi oranlarının az da olsa 

ürünlerin tüketimi üzerinde etkili olduğunu düşünmektedirler. Zira tüketicilerden %30,3’ü 

alkollü içecekler üzerinde gerçekleştirilen olası vergi artışlarında ürünlerin tüketimini azaltma 

yoluna başvurduğu, %20,2’si kaçak ürün tüketimine yöneldiği, %20,2’sininde daha düşük 

fiyatlı ürünleri tercih ettikleri görülmektedir.  
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ÖZET: Almanya’nın Avrupa ve İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle Avrupa Birliği 

(AB) içerisindeki rolü, her daim tartışmalı konulardan biri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın 

ardından Almanya’nın barışsever toplumlardan biri haline gelip gelmediğine dair endişeler 

mevcuttur. Günümüzde bu endişeler yerini, ekonomisiyle ve teknolojisiyle AB içerisinde 

kendi hegemonyasını kabul edilebilir yollarla geliştirmeye çalıştığına dair yeni endişelere 

bırakmıştır.  Nitekim, Avrupa’nın bu kadar güçlü hatta adeta hegemonya izlenimi uyandıran, 

diğer taraftan da sağlam ekonomisi ve finans sektörü ile bir muhasebeci görüntüsü çizen 

Almanya’yı ne şekilde kabul edip yoluna devam edeceği bu bağlamda önemli bir sorundur.  

Bu çalışmanın amacı, Almanya’nın AB’nin ilk yıllarından bu yana Avrupa entegrasyonu 

içerisinde sürekli gelişen yeri ve şimdilerde geldiği baskın pozisyonu son yıllardaki ekonomik 

krizler ve bu krizlerin Avrupa nezdinde bulduğu yankılar bağlamında incelemektir. Bu 

çalışmada Almanya’nın savaşın ardından geçirdiği dönüşüm süreci, AB karar alma 

süreçlerindeki etkinliği, özellikle Yunanistan ekonomik krizi ile daha da görünür hale gelen 

krizlerin yönetilmesindeki rolü ve son olarak da Avrupa’nın en güçlüsü durumundaki 

ekonomisinin Eurozone içerisinde göreceli konumu, Almanya’nın hegemonyaya doğru 

dönüşmesinin görünürdeki örnekleri olarak ele alınacak konulardır. 

Anahtar Kelimeler: Almanya, Avrupa Birliği, Hegemonya, Eurozone, AB entegrasyonu 

 

THE ROLE OF GERMAN HEGEMONY IN THE EUROPEAN UNION 

 

ABSTRACT: German position in the Europe and European Union was a controversial issue 

since the end of the Second World War. Concerns about whether Germany became a member 

of peace-loving nations after the Second World War have now turned to new ambivalences on 

the country’s motivations to develop its own hegemony within the EU through its robust 

economy and technology. As a matter of fact, it is an important problem in this context as to 

how Europe comes to terms with Germany, which draws such a strong impression of 

hegemony but has an image of an accountant with a strong economy and financial sector.  

In this work, Germany's ever-evolving place in European integration since the early years of 

the EU and its current position resembling hegemony will be examined in the context of 

recent economic crises and the echoes of these crises in the European level. As apparent 

examples of Germany's turn towards hegemony, cases which will be discussed in this study 

are the transformation process of the Germany right after the Second World War, Germany’s 

influence in the EU decision making process, Greek economic crisis and its role in the 

management of crisis, and lastly the relative position of the German economy with respect to 

other countries in the Eurozone. 
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GİRİŞ 

Almanya’nın Avrupa ve İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle Avrupa Birliği (AB) 

içerisindeki rolü, her daim tartışmalı konulardan biri olmuştur. Almanya, Avrupa kıtasına 

hükmetmenin kabul edilebilir bir yolunu mu bulmuştur, eğer bu mümkün ise Avrupa, bu 

tarihsel olarak ‘normal’ bir ulus devlet haline gelebilmiş Almanya ile nasıl bir anlaşma yoluna 

gidecektir. Nitekim Avrupa içerisinde hiçbir ülkenin Almanya’nın bu yükselişini durdurma 

veya önüne geçme gibi bir fırsatı da günümüz koşullarında mümkün görünmemektedir.  

Bu ülke bir taraftan hegemonya izlenimi uyandırırken diğer taraftan güçlü ekonomisi ve 

finans sektörü ile kendisini Avrupa Birliği’nin (AB) muhasebecisi olarak da 

gösterebilmektedir (Palacio, 2010). Almanya’nın AB içerisindeki konumunun tartışma 

yarattığı alanların başında 2008 ekonomik krizi ve mülteci krizleri gelmektedir. Avrupa’da 

meydana gelen bu krizler Almanya’nın topluluk içerisinde nasıl belirleyici bir rol oynadığının 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın ilk bölümünde öncelikle hegemonya kavramı 

ele alınacak ve Almanya’nın durumunun bu kavrama ne kadar uyduğu değerlendirilmektedir. 

İkinci olarak tarihsel bir inceleme yapılıp günümüzdeki durumun geçmişten gelen yansımaları 

ele alınmıştır. Son olarak ise krizler ve Almanya’nın bu krizler karşısında edindiği konuma 

yer verilmiştir. 

TEORİK PERSPEKTİF 

1.1 Hegemonya 

 Hegemonya, kavramsal olarak Antonio Gramsci ile birlikte yaygınlaşsa da Antik 

Yunan’da da liderlik anlamında kullanılmıştır (Heywood, 2016: 122). Uluslararası İlişkiler 

açısından üstünlük kurmak için başvurulan bir kavram niteliğindedir. TDK Sözlüğünde 

hegemonya, “bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı” şeklinde 

tanımlanmaktadır (TDK, 2017). İnsanların birbiri üzerindeki hâkimiyet kurmasını tanımlamak 

içinde kullanılan hegemonya kavramı, çok çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. William I. 

Robinson, hegemonya kavramının literatürdeki kullanımlarını dört grupta sınıflandırmıştır 

(Robinson, 2002: 126-127): 

Uluslararası Hâkimiyet Olarak Hegemonya: Burada kavram, uluslararası arenada bir 

tahakküm aracı olarak kullanılmaktadır. Yani bir baskın durum söz konusudur. 

Devlet Hegemonyası Olarak Hegemonya: Burada kavram, bir ulus-devletin uluslararası 

arenada güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla politikalarını diğer devletlere dayatması 

anlamında kullanılmaktadır. Yani bir hegemon devlet, diğer devletleri baskısı altına 

almaktadır. 

Rızaya Dayalı Tahakküm veya İdeoloji Olarak Hegemonya: Gramsci ve Robert W. Cox’un da 

belirttiği üzere hegemonyanın rızaya dayalı bir şekilde tesis edilmesini ifade etmektedir. Yani 

hegemonya ilişkisi zorunlu bir rıza ile başlamaktadır. 

Dünya Düzeni İçindeki Tarihsel Bloklarda Uygulanan Liderlik Olarak Hegemonya: 

Uluslararası arenada devletler arasında ideolojik olarak tarihsel bir bloğun oluşmasını ve bir 

devletin bu bloğa ideolojik olarak liderlik kurmasını ifade etmektedir. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bakımından hegemonya, mevcut dünya düzeni 

içerisinde belirli bir egemen devletin başka devletler üzerinde ittifaklar kurarak ya da baskılar 
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yaparak egemenliğini o devletlere kabul ettirmesi anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde 

hegemonya kavramı esas olarak Gramsci ve Cox üzerinden incelenmektedir.  

 Gramsci, bir toplumdaki bazı grupların başkaları üzerinde nasıl hakimiyet kurduğuna 

odaklanmıştır (Okur, 2015: 40-41). Bu bakımdan hâkimiyet zor kullanılarak da kurulabilir, 

liderlik yaparak da kurulabilir (Gramsci, 1978: 57). Gramsci, toplumsal sınıflar, devlet ve 

sivil toplum arasındaki ilişkilerde zor kullanmaktan ziyade rızanın olması gerektiğini 

belirtmiştir (Gill ve Law, 1993: 93).  

 Cox, uluslararası sistemde hegemonya kavramını açıklarken Gramsci’nin görüşlerini 

temel almaktadır (Gill, 1993: 3). Cox için rıza çok önemlidir. Çünkü insanlar, özgür 

iradeleriyle eylemlerine karar verirse hegemonik ilişkiden söz edilebilir. Aslında hegemonik 

ilişkinin kurulması kendi çıkarının olduğunu düşünen insanların buna rıza göstermesiyle 

mümkün hale gelmektedir. Eğer güçlü konumda olan yapı, karşısındakinin rızasını 

aramaksızın kendi çıkarı doğrultusunda hareket ederse hegemonik ilişkiden söz etmek 

mümkün değildir (Cox, 1996: 99).  

 Hegemonik ilişki sadece ekonomik alanda meydana gelmemektedir. Siyasal ve askeri 

alanda da hegemonik ilişki söz konusudur. Hatta modern dönemde çok yönlü kurulan 

hegemonik ilişkilerden bahsedilebilir. Örneğin; Avrupa Birliği (AB) içindeki devletlerden 

ekonomik, askeri ve siyasal açıdan güçlü konumda olan bir devlet, diğer devletler üzerinde 

hegemonya kurabilmektedir. Bu hegemonya güçlü devletin her alanda söz sahibi olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 Avrupa Birliği içerisinde bu konumdaki ülkenin Almanya olduğu yönünde iddialar 

mevcuttur. Bu iddialar Almanya’nın AB kurumları düzeyinde izlenen politikaları 

şekillendirebilme kabiliyetinden ve ekonomik ideolojisini, kurumsal formlarını ve 

makroekonomik normlarını diğer AB ülkeleri üzerinde kullanabilme ve bu ülkeleri 

yönlendirebilme kabiliyetine dayandırılmaktadır (Sperling, 2001). 

Diğer taraftan Almanya’nın Avrupa içerisindeki konumu tam olarak hegemonya terimiyle 

örtüşmemektedir. Bunun yerine bölgesel hâkim güç ve hegemonya arasında kalan bir 

konumdadır. Bu durum 20. yüzyıl Avrupa devlet sistemi içerisinde kendini göstermiştir. 

Dönem içerisinde sistem kademeli olarak çok kutuplu hale evrilirken, Almanya’nın bu 

düzendeki konumu “eşitler arasında birinci” olmuştur.  

Aşağıda yer alan tablolarda her bir devlet sisteminde gücün ülkeler arasındaki dağılımı ve bu 

güç dağılımında Almanya’nın nerede olduğu gösterilmiştir. 

 

(Tek kutuplu, iki kutuplu ve çok kutuplu devlet sisteminde güç dağılımı) 
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(1960 ve 1985 yılları arasında Avrupa’da devlet sisteminde güç dağılımı) 

 

(1995 yılında Avrupa devlet sisteminde güç dağılımı) 

(Goertz, 1994) 

20. YÜZYILDA ALMAN HEGEMONYASININ OLUŞUMU 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın cezalandırılmasının etkilerinden biri, Alman 

gücünün çok taraflılığı ve kurumsallaşması olmuştur – Almanya’nın savaş sonrası dönem 

boyunca, tek taraflı dış politika girişimlerinde bulunması sınırlandırılmıştır. Bunun tek 

alternatifini Ostpolitik oluşturmaktadır. Alman dış politikası NATO, Batı Avrupa Birliği 

(BAB) ve AB gibi bütünleştirici kurumlar tarafından, üyelik ve resmi denetim mekanizmaları 

ile kısıtlanmış ve yeniden inşa edilmiştir.  

İkinci Dünya Savaşı'nın galibi ve mağduru ülkeler, Almanya'nın bir kez daha Avrupa devlet 

sistemindeki yıkımın baş kaynağı olarak ortaya çıkması endişesini taşımaktadırlar. Bu 

korkulara karşılık aynı devletler, hegemonik bir Almanya'nın ortaya çıkışını önlemek için 

tasarlanmış bir normlar bütünü geliştirdiler ve bu normlara kendilerini sıkı sıkıya bağladırlar: 

yeni Alman devletinde siyasal iktidarın ademi merkezileştirilmesi; Alman ekonomisinin 

sivilleştirilmesi ve Almanya'nın silahsızlandırılması (Sperling, 2001).  

Avrupa kurumlarına bağlanmasının ardından, Almanya’ya takip etmesi için çoğunluğu ABD 

tarafından tasarlanan birtakım roller atfedildi. Alman ekonomik mucizesinin gerçekleşmesi ile 

birlikte Atlantik ekonomisinde Almanya ve ABD’nin oluşturduğu ikili bir hegemonyanın 

(bigemony) varlığına dair iddialar Almanya’ya atfedilen bu rollerden bir tanesini 

oluşturmaktadır. Bu rol çerçevesinde Almanya’nın güçlü bir ekonominin yardımı ile ABD ile 

birlikte ikili bir hegemonya oluşturacağı beklentisi mevcut idi. Bununla birlikte sonraki 

gelişmeler göz önüne alındığında, Almanya’nın ikili hegemonyanın ikinci yarısı 

olamayacağını kanıtladı, bunun yerine Almanya, Avrupa ve Amerika arasında bir oyuncu 

olarak orta derecede bir rol oynayabilirdi.  

Daha sonraları Almanya’nın rolünü tanımlamada çekingen güç anlamına gelebilecek olan 

“Zaghafte Riesen” sözcüğü kullanılmaya başlandı. Bu terim kısaca Almanya’nın ekonomik 

olarak bir dev ancak siyaset konusunda bir cüce olduğu anlamına gelmekteydi. Dönemin diğer 
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bir Zaghafte Riesen’i ise Japonya’dır. Bu durumun açıklaması olarak, savaş sonrası dönemde 

yapılan yeniden yapılandırma yardımları ile ekonominin hızla gelişmesi ancak buna karşılık 

ABD ve AB kurumlarının denetimleri ile birlikte Almanya’nın dış politika ve güvenlik gibi 

alanlarda ulusal politikalar üretmesinin önüne geçilmesi neden gösterilebilir. 

Almanya’ya atfedilen bir diğer rol ise Modell Deutschland idi. Bu terim ise Alman ekonomi 

yönetiminin diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil etmesi anlamına gelmektedir. Bununla 

birlikte bu model yalnızca ekonomik model olarak kalmayacak olup, Almanya’nın Avrupa 

Topluluğu içerisindeki baskın konumunu arttıran bir unsuru tanımlayan bir olgu olacaktır. 

Almanya'nın ekonomik rol model oluşunu daha iyi açıklayacak diğer önemli bir örnek ise, 

diğer Avrupa ülkelerinin Almanya’yı kontrol etmek ve geride kalmalarını önlemek için 

Alman ekonomik gelişim yollarını neden ve nasıl takip etmeleri gerektiğini açıklamaktadır.  

Milton Ezrati'ye göre, Fransa ve Avrupa'nın “çevresindeki” ulusların temel ekonomik reformu 

gerçekleştirememesi durumunda ekonomik olarak zayıf kalacak, maddi olarak kırılgan bir 

duruma gelecek, Almanya'ya bağımlı olacak ve onun liderliği altında yaşayacaklardır ve 

bütün bunların sonucu olarak Alman egemenliği hatta hegemonyası genişleyecektir (2014). 

Bu bağlamda Almanya, diğer Avrupa ülkeleri için yapısal reformlar ve ekonomik canlanma 

modeli sunmaktadır.  

Buna karşın Almanya’nın on yıl öncesine kadar sürdürülemez bir siyasi-ekonomik modeli 

vardı. Avrupa’nın “hasta adamı” olarak görülmekteydi. Bununla birlikte, Gerhard Schröder 

tarafından uygulanan reform paketlerinden oluşan Hartz Reformları (isim Volkswagen 

Grubunun personel müdürü Peter Hartz'dan gelmektedir) Almanya'nın ekonomik dev olması 

yolunda önemli bir adım teşkil etmiştir. Şimdilerde bu reformların bir sonucu olarak gelişen 

Alman ekonomisinin temel gücüne karşı herkes tarafında geniş bir güven vardır.  

Almanya'ya bağımlılıktan kaçınmak ve bu sayede Almanya'nın egemenliğini engellemek için, 

çevre ülkelerinin Hartz Reformlar gibi yapısal reformları uygulamaya ihtiyaçları olduğu 

yönünde görüşler mevcuttur. Fakat bu görüşler aynı zamanda geleceğin, Fransa'nın ve 

Avrupa'nın çevresinin yapısal reformları yeterince uygulayabileceği konusunda iyimser 

olmadığını da belirtmektedir. Bu reformları uygulamada başarısız olup, Almanya’ya bağımlı 

kalacak ve giderek artan ölçüde Berlin’in etki alanına girecekleri öngörülmektedir. Ve 

Almanya açısından, çevre ülkeleri desteklemek bu ülkelerinin düşmesi durumunda bunun bir 

sonucu olarak Almanya’nın ekonomisinde meydana gelecek hasarların iyileştirilmesini 

sağlamaktan daha ucuz olacağı görülmektedir. Nitekim son yıllarda Avrupa’da meydana 

gelen krizler ve bu krizlerin yönetiminde Almanya’ya olan bağımlılık durumu bu iddiayı 

kanıtlar niteliktedir. 

KRİZLER VE ALMAYA’NIN “HEGEMONYA” OLARAK ROLÜ 

Almanya son ekonomik ve mülteci krizlerinde öncü bir role sahiptir. Ancak bu süreçlerde 

aldığı kararlar, Topluluk içerisinde bazen çatışmalara neden olmuştur. Bu bağlamda yeni 

mülteci krizi ve devam eden ekonomik kriz, Almanya'nın kendisini Avrupa Birliği'nin 

ekonomik ve siyasi konularda merkezi olduğunu kanıtlaması açısından kritik dönüm noktaları 

olmuştur.  

Wolfgang Münnchau, Schengen ve Euro bölgelerinin korunmasında Almanya’nın rolünün 

oldukça kritik olduğunu belirtmiş, ancak sonrasında Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 

mültecilere kapıları açarak bu krizin yönetiminde büyük bir hata yaptığını iddia etmiştir 

(2015). Angela Merkel’in bu kararı alırken diğer ülke liderlerine ve de kendi partisine 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

369 

 

danışmamış olmaması bu konuda rahatsızlık uyandıran konulardan biri olmuştur. Merkel bu 

kararı alırken etkilerini hesaplamada ve gerekli lojistik hazırlıkları yapmada eksik 

değerlendirmelerde bulunmuştur yönünde eleştiriler yöneltilmiştir. Böylesine büyük bir 

mülteci akınının meydana geleceğini tahmin edemediği ve kriz yönetimindeki bu eksiklikler 

ile karar almadaki demokratik olmayan tutumu sonrasında, diğer AB liderlerinden gelen 

tepkiler üzerine Almanya AB ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığı, bunun sonucu olarak ise 

her bir üye devletin krize karşı kendi ulusal çözümlerini getirmeye çalıştıkları yönünde 

iddialar gündeme gelmektedir. 

 Öte yandan, Almanya Euro krizinin yönetiminde başarılı bir liderlik sergilediği de diğer bir 

bakış açısını sunmaktadır. İrlanda, İspanya ve İtalya’ya sunduğu tasarruf tedbirlerini başarılı 

olup bu ülkeleri krizden çıkmalarını sağlamıştır ancak mülteci krizi boyunca izlediği 

politikalar Schengen ülkeleri ve hatta bu birliğe dahil olmayan diğer AB ülkeleri tarafından 

öfkeyle karşılanmıştır ve bu durum Alman hegemonyasının sorgulanması olarak 

değerlendirilmiştir.  

Bir adım geriye giderek Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecine bakılacak olursa, Avrupa 

projesinin başarısının aslında ekonomik olduğunu görülebilir. 1950’li yılların sonunda Alman 

ekonomik mucizesi (Wirtschaftswunder) ile başlayan dönemde, Avrupa ülkelerinin 

bütünleşme sürecindeki başarıları, kolektif olarak iş, refah ve güvenilir bir sosyal güvenlik ağı 

sağlama yeterliliklerine dayanmaktadır (Burt, 2010). Bilhassa, Avrupa Birliği’nin 

kurulmasından bu yana başarılı bir şekilde ilerleme göstermesi, Alman ulusal çıkarlarını 

Brüksel kurumları üzerinden daha geniş bir çerçevede gerçekleştirmek adına, her bir Alman 

hükümeti tarafından oldukça temel ve stratejik kararlar alınmasına bağlanmıştır. Bu hem 

Almanya hem de Avrupa’nın geri kalanı için oldukça pahalı bir strateji olmuştur ancak büyük 

oranda işe yaramıştır.  

AB entegrasyon süreci ve bu bağlamdaki kurumsal gelişiminin ardında Fransa ve 

Almanya’nın karar alma süreçlerindeki ortak hareket etme eğilimleri 

(de Gaulle&Adenauer, Mitterrand&Kohl) etkili olmuştur. Ancak günümüze gelindiğinde hem 

Fransa hem de Almanya dış politika, güvenlik ve ekonomi politikaları gibi alanlarda dereceli 

olarak yeniden ulusallaşamaya döndüğü yönünde görüşler mevcuttur. Örneğin, Lizbon 

Anlaşması’nın görüşmeleri esnasında hem Merkel hem Sarkozy Avrupa Konseyine güçlü 

yeni bir başkanın seçilmesi yerine daha az tanınan ve iddialı olmayan Belçikalı politikacı 

Herman Von Rompuy’un başkan olarak seçilmesini sağlamışlardır.  

Öte yandan, Almanya’nın Topluluk içerisindeki egemenliğinin anlaşılmasına yardımcı olacak 

diğer bir örnek olarak Yunanistan’ın 2008 krizinin bir uzantısı olarak yaşadığı borç krizi ele 

alınabilir. Bu kriz sırasında Topluluk içerisinde birtakım çatlaklar kendisini göstermiştir. 

Krizin gelişimi üye ülkelerde ulusal deneyimlere ve anlatılara geri dönülmesine çağrı 

yapmıştır. Kriz boyunca Almanya’nın tutumu AB bütünleşmesine olan inancın ve bu yöndeki 

hırslı politikaların yitirilmesi olarak algılanmıştır. Krastev, bunun nedenini AB'nin kurum 

kimliğini yaratmayı başardığı, ancak merkezinde olması gereken siyasi kimliği yaratmada 

başarısız olduğu gerçeğine bağlamaktadır (2010). ABD tarafından İkinci Dünya Savaşının 

ardından olduğu gibi bir kontrol ve denetim altında tutulmayan Almanya’ya yönelik, 

bütünleşme sürecinin başlangıcında izlenen “ehlileştirme” politikalarının da zamanla terk 

edilmesi bu ülkenin birçok farklı alanda kendi ulusal çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelik 

politikalar izlemesini olanaklı kılmıştır.  

Almanya’nın AB içerisindeki rolüne ilişkin bir diğer bakış açısı Timothy G. Ash tarafından 

öne sürülmüştür. Ash, Almanya’nın 1990’lara kadar Avrupa bütünleşmesinin motor gücünü 
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oluşturduğunu, elitleri ve toplumun büyük bir kesimi ile birlikte Batı Almanya’nın Avrupa 

bütünleşmesine istisnai bir bağlılık gösterdiğini ileri sürmüştür (2012). Ancak Avrupa’ya 

gösterilen bu bağlılıkta aynı zamanda ulusal çıkar da bulunmaktadır. Uzun dönemli Doğu 

Avrupa ile birleşme hedefleri ancak komşularının ve uluslararası partnerlerinin güvenlerini 

kazanarak gerçekleşecektir, bu nedenle Avrupa’ya bağlılık bu yönde atılması gereken bir 

adımdır. Bu durumu bir adım ileri götürerek “Dış politikamız ne kadar Avrupalı olursa aynı 

zamanda bir o kadar da ulusal olur” şeklinde bir mottonun o dönem içerisinde oldukça yaygın 

oluşu bu iddiayı kanıtlar niteliktedir. 

Yeni Almanya, ulusal çıkarlarını uygun olduğu her noktada Avrupa aracılığıyla gerektiğinde 

ise tek başına hareket ederek gerçekleştirmeye çalışacaktır. Nitekim, Kuzey Avrupa’da 

Almanya’nın Rusya ile “ortaklığı” onu bölgesel bir merkez haline getirmiş ancak bu durum 

diğer AB üyesi ülkelerin çıkarlarına herhangi bir katkı sağlamamıştır. AB üyeliği, 

"Almanya'nın kan ve demirsiz birleşmesi" için bir araç olarak kullanılmıştır.  

Bunlara ek olarak, Yunanistan borç krizi sırasında Almanların Yunanlılara karşı olan 

tutumları AB içerisinde ulusal çıkarların ortaya çıktığı bir nokta olmuştur. Almanya’nın 

ihtiyaç durumunda olan diğer bir AB ülkesine önerdiği kemer sıkma ve yalnızca kendi 

bankalarının verdiği borçların geri ödenmesini garanti altına alan politikaları “Avrupalı 

Almanya” iddialarının ulusal çıkarla sınırlandığını göstermiştir. Bu durumun örnekleri 

gazetelere de yansımış, Alman gazetesi Bild’de “Adalarınızı satıp borcunuzu ödeyin sizi iflas 

etmiş Yunanlar” şeklinde manşetler atılmıştır. 

Avrupa kıtasında Almanya’nın ekonomik hegemonyasına dair diğer bir argüman ise 

Almanya’nın Avrupa ekonomisi içerisindeki pozisyonu ve etkilerinin Çin’in dünya ekonomisi 

içerisindeki konumu ve etkileri ile benzerlik taşıdığıdır. Bu benzerlik ilişkisinde tıpkı Çin 

ekonomisinin diğer dünya devletlerinin tüketimlerine ihtiyaç duyması gibi Almanya da 

ekonomik büyüme sağlayabilmek için diğer AB ülkelerinin tüketmesine ihtiyaç duymaktadır. 

Nedeni ise Almanya’da üretilen ürünlerin üretim yeteneği sınırlı olan çevre ülkelerde satılıyor 

olması ve bu ülkelerin gerektiğinde ilk olarak Alman bankalarından kredi alıyor olmalarıdır. 

Bu argümana göre, Almanya Eurozone içerisindeki çevre ülkelere kurtarma paketleri 

sunduğunda aslında kendi ekonomisine ve bankalarına katkı sağlamaktadır.  

Öte yandan, Birlik içerisinde Almanya’nın ulusal çıkarlarını takip eden politikalar izlemesi ile 

ilgili çelişkiler ve tartışmalar gündeme gelmekle birlikte, AB’nin bir “birlik” olabilmesi adına 

Almanya’nın etkinliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu gerçek Polonya dışişleri bakanı Radoslaw 

Sikorski tarafından şu sözlerle ifade edilmiştir; "Alman gücünden Alman tepkisizliğinden 

korkmaya başladığımdan daha az korkuyorum." Almanya’nın Birlik içerisindeki konumu her 

ne kadar tartışmalı olsa da varlığının ikamesinin oldukça zor olduğu da kabul gören bir 

gerçektir. 

 Alman nüfuzuna ilişkin diğer ilgi uyandıran tartışmalardan bir tanesi de tek para birimi 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Moravcsik’in iddiasına göre, Almanya’nın tek para biriminin 

uygulanmasına yönelik girişimlerinin ardında bilinen aksine ne Doğu Almanya ile yeniden 

birleşme ne de Avrupa’da federal siyasi bir birlik için bir tür çerçeve sunmak gibi nedenler 

yatmaktadır. Bunların dışında Almanya, açık pazar, rekabetçi bir döviz kuru ve anti-

enflasyonist para politikası gibi olanaklar ile ekonomik refahını arttırmayı amaçlamaktadır 

(2012). Almanya tek para birimi ile kendi ekonomik programını gerçekleştirmeye çalışırken 

diğer taraftan Avrupa içerisinde geleneksel olarak daha zayıf para birimine sahip ülkeler, 
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Euro’yu Alman ekonomisini kendi ekonomilerine bağlayan ve bu sayede ekonomileri 

üzerindeki dış kısıtlamaları ve rekabet baskısını hafifleten bir araç olarak görmüşlerdir.  

Euro ile birlikte Almanya bir ekonomik patlama yaşamıştır. Euro Alman Mark’ını normal 

değerinin altında tutmuş bu sayede Alman bankaları diğer ülkeleri düşük faizli krediler ile 

finansa edebilmişlerdir. Benzer para politikası Çin’de de görülmektedir. Çin, parasının 

değerini düşük tutmak suretiyle komşu ülkelere sağladığı kredilerle ekonomik kazanç 

sağlamaktadır. Almanya da Çin’in izlediği para politikasını takip ederek, normal değerinin 

altındaki para birimiyle ticaret fazlası vermektedir. Alman ekonomisi aynı oranda büyümeye 

devam ettiği takdirde yakın zamanda Çin ekonomisini dünyanın en yüksek ödemeler dengesi 

olan ülkesi olarak geride bırakacaktır.  

Carlo Bastasin bu durumu şu örnekle açıklamaktadır: Eurozone içerisindeki bazı ülke 

ekonomileri için, Alman ekonomisi ile aynı birlik içerisinde mücadele etmek bir fil ile vals 

yapmaya benzemektedir (2010). Diğer AB ekonomilerinin bu kadar zorlanmalarının nedeni 

ise, sanayi ihracatı ile işleyen Alman ekonomik döngüsünün Euro döngüsünden ziyade 

küresel döngüye bağlı olmasıdır. Bu durum, ticaretin GSYH’ye oranı G7 ülkelerinin 

ortalamasının iki katı olan bir ülke için oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bu durumda 

Almanya, AB içerisindeki ortaklarından uzaklaşmakta ve dünyada yeni ekonomik ortaklıklar 

kurmaktadır. Yeni jeopolitiğin dünyanın diğer bölgeleri ile de ekonomik bağlar kurmayı 

öngördüğü günümüz neo-liberal dünya düzeninde bu, bir ulus devlet için raison d’état olarak 

görülebilir. Yalnızca bir ekonomik döngü içerisinde yer almak diğer ulus devletler farklı 

birçok ekonomik döngüde yer alma yarışına girmişken bir dezavantaja dönüşebilmektedir.  

Almanya’yı yeni ortaklıklar kurma yoluna iten sebep ise Avrupa’nın jeopolitik açıdan bir 

merkez olma konumunu büyük ölçüde kaybediyor olmasında görülebilmektedir. Ivan Krastev, 

durumun Avrupa güçlerinin artık uluslararası alanda eskiden olduğu kadar belirleyici bir 

konumda olmadıkları gibi basit bir açıklaması olmadığını ileri sürmektedir. Krastev’e göre bu 

durum her ne kadar geçtiğimiz on yıl için doğru olsa da günümüzde yeni olan unsur 

Avrupa’nın, dünya ekonomisinin ve siyasetinin odak noktası olan yeni jeopolitik merkezlerde 

yer almıyor olmasıdır (2010). Almanya ise böyle bir Avrupa içerisinde bir taraftan dünyanın 

diğer merkezlerinde yer alırken diğer taraftan ise Avrupa’yı kendi imgesine göre 

şekillendirmeye çalışmaktadır. 

Alman hegemonyasına dair bir diğer önemli tartışma ise Almanya’nın AB içerisinde ve 

özellikle krizler döneminde IMF ve diğer gelişmiş kuzey ülkeleri ile birlikte, Avrupa 

Birliği’ni neo-liberal politikalarla yönettiğidir. Avrupa ekonomilerinin neoliberal politikalarla 

dönüşümünün Almanya’nın bu yöndeki politikalarıyla sağlanmış olacağı iddia edilmektedir. 

Bu doğrultuda, Troika (IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası) Neoliberal 

Avrupa Birliğine ulaşım sürecinde Almanya’nın yanında yer alır görünmektedir. Kriz 

ülkelerine sunulan tasarruf tedbirlerinin oluşturulma aşamasında Troika ve Almanya’nın iş 

birliği bu argümanın dayanak noktalarından birini oluşturmaktadır.  

Cj Polychronio'ya göre, bu üç kurum üzerinden, para birliğinin ve Avrupa Merkez 

Bankası'nın (ECB) kurulması da dahil olmak üzere Avrupa ekonomilerinin gelecekteki yönü 

için neoliberal bir çerçevenin kurumsallaştırılması için çaba sarf etmektedirler (2013). 

Örneğin Euro’ya geçme uygunluk kriterlerine bakacak olduğumuzda (enflasyon oranı, 

devletin borç açığı, normal döviz kuru ve düşük faiz oranları) bütün bu kriterlerin 

Bundesbank tarafından Alman iktisadi yapısını AB içerisinde yaygınlaştırmaya yönelik 

uygulanan kriterler olduğu görülmektedir. 
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Cj Polychronio, Maastricht Antlaşması'nda yer alan ve hemen hemen bütün diğer 

sözleşmelerle güçlü bir şekilde yinelenen büyüme karşıtı antidemokratik yaklaşımın, Avrupa 

entegrasyon projesinin gelişiminde dengesiz gelişime ve otoriter karar almaya neden 

olduğunu öne sürmektedir (2013). Özellikle Lizbon Anlaşması, AB çerçevesi içerisinde inşa 

edilen “demokratik açığın” daha da büyümesine neden olmuştur. Yeni düzenlemede AB 

yasaları Brüksel’de inkâr edilemez bir Alman etkisi altında alınmaktadır. Yunanistan krizi bu 

durumun en görünür olduğu yerlerden biridir. Yunanistan’a verilen yardım paketleri 

karşılığında uygulanması istenen politikalar ülkenin radikal bir biçimde neoliberal dönüşüm 

sürecinin hızlanmasına neden olmuştur. 

Polychronio’ya göre bu durum, borç batağındaki Akdeniz ülkelerinin sömürülmesi ve 

merkezin kolonilerine dönüşmesi yolunda Almanya’nın bilinçli politikalarının ürünüdür. Bu 

argümanın dayanak noktasını ise Yunanistan’a sunulan yardım paketlerinin aslında Alman ve 

diğer güçlü merkez devletlerinden alınan borçları garanti altına alması oluşturmaktadır. 

Yardım paketlerinin verilmesine getirilen koşullar öncelikli olarak bu ülkelerin borçlarını 

ödemelerini sağlamaktadır. Koşullu “kurtarma” paketlerinin geri ödenmesi sağlandığında ise 

borçlu ülkelerden aldıkları yardımlarla aynı bankalara faizli ödemeler yapılmaktadır. Böylece, 

borcun herhangi bir şekilde bitmesinin mümkün olmadığı bir döngü meydana gelmektedir. 

Oluşan borcu ödemesi mümkün olmayan ülkeler ise varlıklarını Almanya ve diğer merkez 

ülkelerine satmak durumunda kalmaktadırlar. Genel olarak bu durum Eurozone içerisinde bir 

Reich oluştuğu yönünde tartışmalı iddiaları gündeme getirmektedir.  

Aynı doğrultuda, Christopher Alessi ve James Mcbride, kredilerin sıkı kemer sıkma 

önlemlerine tabi tutulması olmak üzere zengin devletlerin, özellikle de Almanya'nın bu 

taleplerinin, halk arasında kötümserliğin derinleşmesine, huzursuzluğa ve hükümetlerin 

kontrolü kaybetmesine neden olduğunu iddia etmektedirler (2015). Özellikle, kurtarma 

paketinin tartışmaları devam ederken Yunanistan’da meydana gelen protestolar ve gösteriler 

“Birlik” için kötümser bir gelecek çizmektedir. Birliğin omurgası olan Eurozone çökecek 

olursa veya “Avrupa vatandaşları” arasında rahatsızlık yaratan bir unsura dönüşecek olursa 

AB için nasıl bir gelecek öngörülebilmektedir? 

Diğer taraftan, Richard Burt’e göre Yunan krizi daha derin ekonomik ve siyasi bir ikilemi 

açığa çıkarmaktadır: başarılı bir şekilde yürüyen Alman ihracat makinesi, Almanya'nın 

Avrupalı ortaklarının büyüme ve tüketimine dayanmakta ve bu da doğrudan Berlin'in bu 

ülkelerden talep ettiği kemer sıkma politikaları ile çelişmektedir. Daha açık bir şekilde ifade 

etmek gerekirse Alman ekonomisinin başarılı bir büyüme sergilemesi “iflas içindeki 

Yunanlılar” ve “tembel güneylilerin” tüketimine dayanmaktadır. Dolayısıyla Burt şu soruyu 

yöneltmektedir: Berlin’in ısrar ettiği gibi Yunanlılar ve diğer kriz ekonomileri kemer sıkma 

politikalarını uygulayacak olursa Alman mallarını kimler satın alacaktır? (2010). Alman 

toplumu tüketim yapmaktan ziyade tasarruf yapan bir toplumdur, bu nedenle Alman malları 

en çok çevre ülkelerde satılmaktadır. Dolayısıyla Alman ekonomisinin ticaret fazlası 

vermesinin altında kendi toplumunda tüketimin az olup tasarrufun fazla olması buna karşılık 

çevre ülkelerinde tüketimin çok olup tasarrufun az olması yatmaktadır.  

SONUÇ 

Özetlemek gerekirse, bu makale içerisinde Almanya’nın AB içerisindeki konumu 

hegemonya terimi ve Almanya’nın konumuna ilişkin öne sürülen diğer tartışmalardan 

yararlanılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Teorik incelemede Almanya’nın aslında hegemonya 

terimini tam olarak karşılayan bir konumda olmadığı ancak “eşitler arasında birinci” 
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olabileceği öne sürülmüştür. Bu durum, AB düzeyinde karar verme süreçlerinde güçlü 

ekonomisinin sağladığı temayül ile etkili olabilmesinde kendini göstermiştir. 

Tarihsel olarak yapılan incelemeler sonucunda, Almanya’nın bugünkü güçlü 

konumunun 2. Dünya Savaşı sonrasında 1950’li yıllarda meydana gelen ekonomik mucizeyle 

gerçekleştiği belirtilmiştir.  

Sonrasında, Eurozone içerisinde meydana gelen krizlerde bu ekonomilere sunulan 

yardım paketleri ve kemer sıkma politikalarının oluşumunda Almanya’nın demokratik 

olmayan müdahalelerine ve konumuna ilişkin farklı argümanlar sunulmuştur. Krizlere 

getirilen çözümlerin üye ülkelerin neoliberal dönüşümlerini hızlandıran birer süreç oldukları 

vurgulanmıştır. Aynı zamanda bu argümanlar içerisinde Alman ekonomisinin diğer ülkelere 

göre konumu ve onlara etkisi ele alınmıştır.  
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ABSTRACT: In this paper, we propose an adaptive implementation of the Kalman filter 

(KF), when, similarly to the EM method, the phases of KF estimation in the window and 

minimization of average prediction error to determine the optimal estimates for the system 

model parameters in this moment are sequentially alternated. Then the window moves one-

step forward. And so on. The developed improvement is applied to the previous economic 

studies of the author. 

In analyzing the Gross Domestic Product and the efficiency of the Russian economy as a 

whole, with the help of adaptive KF was obtained a more detailed picture of the changes in 

the coefficients of direct and capital expenditures. When using a 14-year movable window, it 

was found that the direct costs factor from 2010 to 2015 grew from 0.19 to 0.533, reflecting a 

decline in production efficiency. The coefficient of capital expenditures decreased from 2.57 

to 0.45, which means an improvement in the productivity of newly commissioned capacities. 

True, the period of investment digestion has increased to 4-5 years.  

In the monthly forecasting of the dollar to ruble exchange rate, it became possible to reduce 

the average error of forecasts, based on information available one step before the forecasted 

moments (RMSEA). So, with KF at constant parameters, it was 1.99 ₽. In the adaptive 

version, RMSEA is 1.39 ₽, that is, the best predictions were obtained with the adjustment of 

the parameters according to the data of the last 3 months preceding the forecasting moment. 

The dynamics of the estimated parameters of the model carries valuable economic 

information, for example, the inflow of dollar investments into Russian assets after a spike in 

October-November 2016 fell at large MICEX indexes. 

Key Words: Adaptive Kalman filter; exchange rates; GDP 

INTRODUCTION 

When applying the Kalman filter (KF), there is always the problem of specifying the 

parameters of the system model. They may be known in advance (which is rare in economic 

applications) otherwise preliminarily estimated in one way or another (model training). Most 

often, using the Kalman filter, a likelihood function of output observable quantity sample {yt} 

is constructed and estimating the parameters of the system model is carried out by the 

maximum likelihood method (see, for example, (Borodachev, 2016, 2017b)). Alternatively, a 

method is used to minimize the mean square error of the KF prediction (RMSE) (see, for 

example, (Borodachev, 2017a, 2017c)). For such a training, we use either all available data t = 

0, ..., T-1 (output yt and control ut) or some fixed time interval {t}. These parameter values 

are then used in the KF to estimate system states and predictions. 

Often the parameters of the system vary with time, so the task arises of their adaptive 

estimation and application. Note that sometimes this dynamics of the system parameters is a 

central (main) interest. In this paper, we propose the idea of a possible solution of this 

problem and present the results of application in some economic studies. The basic idea is 

similar to the EM method (Dempster et. al., 1977), when the phases of estimation and 
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minimization are sequentially alternated. Let us denote w - the number of window points 

(width) of the preliminary estimation of the parameters, i - the initial position of the beginning 

of the moving window of the regular parameter estimation and its width v. The detailed 

algorithm will be described elsewhere (Borodachev, 2017c). Calculations are carried out in 

PTC Mathcad Prime™. 

1. APPLICATION TO THE ANALYSIS OF GDP AND EFFICIENCY OF THE 

RUSSIAN ECONOMY  

The gross output  (in year t) is divided into intermediate consumption and the final product 

(national income)  

, 

– direct costs matrix.  

In Leontief dynamic model (1986), the end product  is used for investment (gross 

accumulation) and final consumption   

. 

Investments provide the commissioning of new production facilities 

, 

which in turn give an increase  in gross output by the next year 

. 

- matrix of capital expenditures (at output growth). 

In work (Borodachev, 2017b), for the Russian economy as a whole in the period from 1995 to 

2015 was assumed a linear form of time dependence of the coefficients of direct and capital 

expenditures and their growth was found. It is interesting with the help of adaptive KF to get a 

more detailed picture of their changes. We use the same data and the same model of the 

system. The unit of time is a year. If we now choose w = 1, i = 1, v = 14, then the RMSEA of 

the forecasts of the output value - gross output in the 2011-2015 period is 5.32 trillion ₽. See 

Fig. 1, which shows the observed data and forecasts on information at the time of the year 

ago. 
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Figure 1. Observed gross output (solid curve), forecasts for adaptive KF (point curve) at 

current prices; trillion ₽. 

It is found, see Fig. 2 that the direct costs factor from 2010 to 2015 grew from 0.19 to 0.533, 

reflecting a decline in production efficiency. The coefficient of capital expenditures decreased 

from 2.57 to 0.45, which means an improvement in the productivity of newly commissioned 

capacities. True, the period of investment digesting has increased to 4-5 years (see behavior of

). 

 

Figure 2. Parameter estimates: direct costs factor (solid curve), capital costs factor (point 

curve),  (dotted curve). 

GDP after the failure in 2013 -2014 in 2015 returned to the level of 2010. Actual investments, 

really increasing output (according to the present calculation it is the difference between the 

estimated GDP and final consumption), see in Fig. 3. 

̂

̂
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Figure 3. Actual investments (solid curve) and information about investments collected by 

Rosstat (point curve) at current prices; trillion ₽. 

Their comparison shows that until the end of 2011 there were additional investments taken 

from (masked under) consumption or there was the import of capital. After this moment, on 

the contrary, part of the actual final consumption was declared as investments (falsified). 

2. APPLICATION TO MONTHLY FORECASTING OF THE DOLLAR TO RUBLE 

EXCHANGE RATE  

Let us summarize improvements, achieved in (Borodachev, 2017c) with adaptive KF. We 

investigate the influence of changes in foreign exchange reserves, the balance of foreign trade, 

the monetary base, the MICEX index and the price of oil on the dollar to ruble exchange rate. 

With constant parameters (usual KF), RMSEA of exchange rate predictions in the time range t 

= 22, ..., 28 (unit of time - month) was 1.99 ₽. If we then choose w = 17, i = 14, v = 3, then 

RMSEA in the same range is 1.39 ₽. This v turned out to be the best, that is, the best 

predictions were obtained with the adjustment of the parameters from the data of the last 3 

moments preceding the moment of forecasting. See Fig. 4, which shows the observed data and 

forecasts on information at the time of the month before. 
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Figure 4. Monthly data from November 1, 2016 to May 1, 2017. Observed USD / RUR rate 

(solid curve), usual KF forecasts (dashed curve), forecasts for adaptive KF (point curve). 

 

The dynamics of the estimated parameters of the model is shown in Fig. 5. All estimates are 

normalized to their absolute values at t = 17:  = -5.06,  = 6.90,  = 3.67,  = -0.33,  

= 0.77,  = 0.21,  = 3.02.   

 

 

Figure 5. Monthly estimates of parameters from June 1, 2016 to May 1, 2017. 

- the change in the monetary base in recent months has little effect on the investment of 

rubles in dollars. - in the summer of 2016, the increase in the price of oil reduced the 

inflow of dollars into the currency market (!), recently significantly increases. - shows the 

efforts of the Central Bank to maintain the exchange rate, especially at the end of 2016 and 

early 2017. - the influx of dollar investments in Russian assets after the spike in October-

November 2016 fell at large MICEX indices. Estimates  ,  and  vary little. 
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ABSTRACT: This paper describes an intelligent decision support system for evaluating 

Knowledge-based enterprises using DEA models and predicting their efficiency in future. 

This system converts data into information that are useful to evaluate Knowledge-based 

enterprises. In this paper, we use DEA models, including CCR and BCC, to measure 

operational efficiency of enterprises in Iran. The paper proposes an evaluation framework for 

evaluating Knowledge-based enterprises' efficiency and predicting their future performances. 

We use Multiple Linear Regression model to analyze efficient and non-efficient enterprises to 

predict their efficiency. 

Key Words: Decision support system; Performance evaluation; Data envelopment analysis; 

Multiple Linear Regression model; Knowledge-based enterprises. 

INTRODUCTION 

Knowledge-based organizations are organizations applying a knowledge-based approach to 

the organization. This approach perceives organizations as a means for the development, 

integration, preservation, sharing and application of knowledge (Perez-Bustamante, 1999). In 

recent years, Knowledge-based enterprises (KBEs) have become more and more competitive. 

Thus, it is important for these enterprises to be operated efficiently. What are the main criteria 

for evaluation these enterprises? How can enterprises improve their operational efficiency 

through performance evaluation? How can evaluate operational efficiency of knowledge-

based enterprises? What is the appropriate method to predict the efficiency of a knowledge-

based enterprise? How much increase in outputs or decrease in inputs is necessary to improve 

competitiveness? When analyzing the operational performance of KBEs, we answer the 

following research questions: Does the KBEs first investment is too much or few? Which 

KBE's productivity is higher than the others? What suggestions can we give to inefficient 

KBEs to improve their efficiency? Is it necessary to predict KBE's efficiency? 

Data envelopment analysis (DEA) is a technique developed to measure efficiency of decision-

making units (DMUs) in a variety of settings. Since its introduction, the technique has been 

used for several manufacturing, banking, health care and service industries (Pendharkar & 

Troutt, 2012). In recent years, a few DEA-based operational performance studies have been 

published, and several practical implementations have been reported in journals. DEA is a 

mathematical programming approach developed to measure the relative efficiency of units in 

an observed group of similar units (Wanga, Huang, & Lai, 2008). DEA is a linear 

programming-based technique that converts multiple input and output measures into a single 

comprehensive measure of productivity efficiency (Epstein & Henderson, 1989).  As 

performance evaluation is important and complex, decision support systems are frequently 

used as tools in support of decision-making. Decision support systems are computer-based 

tools that help managerial decision-making by presenting various effective alternatives 
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(Wanga, Huang, & Lai, 2008). A new micro-computer interactive decision support system 

(DSS) is described by Jacobs and Lauer in 1994 for operational enhancement in a job shop 

environment (Jacobs & Lauer, 1994). The application of decision support systems (DSS) to 

assist in solving marketing decisions was discussed by Cassie in 1997 (Cassie, 1997). Sarraf, 

Mohaghar, and Bazargani introduced an intelligent system for choosing knowledge 

management strategies by using TOPSIS based on statistical normalization (Zadeh Sarraf, 

Mohaghar, & Bazargani, 2013). For forming manufacturing cells, Tunali and Ozmehmet 

presented a decision support system consists of four modules: the User Interface Module, Cell 

Formation Module, Performance Evaluation Module, and Multi-Criteria Decision Analysis 

Module (Tunali & Ozmehmet, 2003). McGregor and Schiefer introduced an approach by 

establishing a framework that enables the definition of web services from a performance 

measurement perspective to reclaiming and improving knowledge for an organization. This 

framework utilizes web service concepts, DSS principles, and agent technologies to obtain 

feedback on an organization’s performance measures through the analysis of web services 

(McGregor & Schiefer, 2004). Wen, Wang, and Wang presented a new framework for 

knowledge-based intelligent decision support systems for developing a national defense 

budget planning (Wen, Wang, & Wang, 2005). Wen, Wang, and Wang also introduced a new 

framework for knowledge-based enterprises evaluation in an emerging economy (Wanga, 

Huang, & Lai, 2008). Various researchers have used decision support systems for 

performance evaluation, but few similar studies on knowledge-based enterprises (KBEs) have 

been done. Thus, in this paper, a decision support system for knowledge-based enterprise 

(KBE) evaluation was developed to decision making and applied to chosen knowledge-based 

enterprises (KBEs) in Iran.  The rest of the paper is organized as follows. Section2 presents a 

short review of the DEA theorem and Regression method related research. Section3 describes 

the architecture of the knowledge-based enterprise (KBE) decision support system. Section4 

presents the results of analysis, including implementation, tests, industry analysis, efficiency 

analysis, reference set analysis, and predicting analysis. Finally, some concluding represents 

and a summary are given in Section 5. 

1. Background and efficiency evaluation of enterprises 

In order to increase the rate of science and technology in Iran and prevent foreign 

dependence, Iran National Science Foundation has vindicates Knowledge-based enterprise by 

lending them. In this research 22 enterprises have been evaluated. As this research has been 

occur in spring we evaluated enterprises taken loan in spring in 2013. This is the reason of 

choosing enterprise. In this study, we measured the relative efficiency of KBEs in Iran. The 

purposes of this study were to measure and evaluate the productive efficiency of KBEs and 

predict their efficiency in a growing country. The methodology used to perform efficiency 

analysis of KBEs was data envelopment analysis (DEA) coupled with the regression model. 

DEA is a linear programming-based technique that converts multiple input and out-put 

measures into a single comprehensive measure of productivity efficiency (Epstein & 

Henderson, 1989). One of its most important features is its ability to handle multi-dimensional 

inputs and outputs, unlike traditional performance indicators that generally use one input–one 

output measures (Wanga, Huang, & Lai, 2008). Regression is a statistical technique used to 

evaluating and modeling the relation between dependent variable and independent variables. 

The purpose of this technique is predicting dependent variable (Azar & Momeni, 2009). In 

this study, we used the Regression method to predicting the efficiency of KBEs. We 

constructed an evaluation decision support system as shown in Fig. 1. In this part, we modify 

Wanga's evaluation system used in 2008.  



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

383 

 

 

 

Figure 1: Process in Model 

Step 1: Choosing targets (KBEs): We did research analysis with information through a case 

study to understand the industry environmental factors, resources, dispositions, value-created 

activities, and costs involved in choosing evaluation targets. 

Step 2: Applying DEA as evaluation model to measure efficiency scores: The DEA models 

include CCR and BCC. We can select a DEA model, specify its type as input-oriented or 

output-oriented, and choose its input or output variables to measure efficiency scores. 

Step 3: Reference set analysis and slack variable analysis: We use reference set analysis and 

the slack variable method to analyze the usefulness of various inputs in order to find ways to 

improve KBEs. 

Step 4: Create the Knowledge-based enterprises efficiency predicting function: We adopt 

regression models to predict efficiency of knowledge-based enterprises. 

Step 5: Decision-making: After predicting analysis, we can perform decision-making for 

performance evaluation. 

Step 6: Updating information: after predicting efficiency of an enterprise, its sequences add to 

primal information and new predicting function becomes created.  

2. The structure of the knowledge-based enterprises (KBEs) evaluation decision support 

system 

In order to use consequences of this research, it’s useful to use a web-based system. A web-

based system is an easy-to-use interface, offering support for heterogeneous computing 

platforms and relatively low costs have been gaining widespread acceptance (Liao, 2002). 

Our knowledge-based evaluation system consists of four parts named the database subsystem, 

the model base subsystem, calculation subsystem, and the dialogue subsystem to construct 

decision support system. This system is designed by HTML and used Access database.As 

mentioned in past paragraph, this system is consists of four main components shown in Fig. 2: 

the database subsystem, the model base subsystem, the calculation subsystem, and the 

dialogue subsystem. The database subsystem consists of a relational database with a 

collection of current or historical data about a number of units. The model base subsystem 

includes many DEA models such as CCR and BCC models that offer the system’s analytical 

DMUs
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or forecasting capability to solve future outcomes and many regression model that offer the 

system to choose an appropriate one for forecasting efficiency.  This paper use DEA models 

to evaluate the relative efficiency of the knowledge-based enterprises and Multi Linear 

Regression model to forecast future performance. The calculation subsystem uses model base 

and calculate efficiency degree of units. Additionally, after calculation efficiency of each 

enterprise, suitable regression model will be chosen and the future performance of each 

enterprise will be predicted. Finally, the dialogue subsystem will be used to create an 

environment for communicating with system and work with it. 

2.1. Data-base 

It's necessary to have a Database Management System to manage data, answer ad hoc queries, 

gain better access, and greatly reduce data insistency (Wanga, Huang, & Lai, 2008). Database 

Management System is a system with accumulation of programs to handle the structure of a 

database and control achieving to the stored data in the database. In order to access the 

database there are 3 stages, entering Password, selecting Knowledge-based enterprises, and 

choosing evaluation criterion and evaluation model. The Password is consists of four 

characteristics: id, password, unit, and hierarchy level, the enterprise Selection has 22 

knowledge base enterprises in Iran, and the criterion selecting contain three data inputs in the 

operational performance model, including inputs employee, total employees' costs, and 

primary investment. The two outputs are financial turnover and the number of technological 

consequences. 

2.2. Model-base 

In the model base, we use the DEA models for evaluating efficiency and regression models 

for calculating efficiency and illustrate these models in more detail. Mathematical models are 

good for well-structured decision problems that require optimization solutions, while rule-

based knowledge systems are good at dealing with unstructured and semi-structured 

problems, where heuristic algorithms are used to reach feasible solutions (Tofallis, 1997). 

2.2.1. CCR model 

The CCR model with constant return to scale can be formulated as follows for any special 

DMUs to obtain a score of technical efficiency: 

 

Where m is the number of inputs, and s is the number of outputs. Using the duality in linear 

programming, we can derive an equivalent envelopment form for this problem. The 

envelopment form involves fewer constraints than the CCR formulation and is, thus, preferred 

for programming. The dual can be formulated for any linear programming problem and can 

prove to be particularly useful to solve it. The dual of the multiplier problem is the 
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envelopment problem. The envelopment problem is often solved rather than the multiplier 

problem since it does not have nearly as many constraints as the multiplier form. The dual 

model is constructed by assigning a dual variable to each constraint in the primal problem 

(Wanga, Huang, & Lai, 2008). The following model is the envelopment form of the CCR 

model (input-orientation): 

 

Where z0 unconstrained, m is the number of inputs, and s is the number of outputs. The 

number of constraints in the envelopment form is reduced to the sum of the inputs and 

outputs. A unit is efficient only if w*o and z*o are equal to 1. If the optimal value ө* for a 

unit is equal to 1, and the slack variables s-I and s+r are both equal to 0, then a unit is 

considered to be efficient. The dual variables are identical to the shadow prices in the 

multiplier form; therefore, the λj's are the shadow prices related to the constraints that limit 

the efficiency of each unit to be no greater than 1. In the multiplier, or primal, problem, if a 

constraint is binding, the shadow price will be positive, and when the constraint is non-

binding, the shadow price will be 0. A positive shadow price in the primal or a positive value 

for the λj's in the dual identify the inefficiency unit’s peer group or the reference set.  

2.2.2. BCC model 

The BCC model was developed by relaxing the CCR model or the constant returns to scale 

assumption on the envelopment surface (Banker, Charnes, & Cooper, 1984). The constraint 

Σλj is added to the above mathematical formulation of the CCR model. Because the constant 

returns to scale constraint is relaxed, the facets forming the envelopment surface are no longer 

forced to pass through the origin. As a result, projected points for inefficiency units are 

determined as convex combinations of efficient units rather than as linear combinations, as is 

the case with constant returns to scale envelopment surface (Wanga, Huang, & Lai, 2008) . 

The following model is the envelopment form of the BCC model (input orientation): 
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Where z0 is unconstrained, m is the number of inputs, and s is the number of outputs. 

 

2.1.3. Multiple linear regression 

Multiple linear regression is a method used to model the linear relationship between a 

dependent variable and one or more independent variables. The dependent variable is 

sometimes also called the predicted, and the independent variables the predictors (James & 

Mark, 2007). The below model expresses the value of a predicting variable as a linear 

function of one or more predictor variables and an error term:  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2+. . . +𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖     𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … 𝑛. 

 

2.3. Calculating subsystem 

Rule-based sub system, named in this paper as calculating subsystem, follows a chaining logic 

based on if-then rules to describe domain knowl-edge (Lau, Choy, Lau, & Tsui, 2004; 

Sedbrook, 2001).  

Figure. 2. Demonstrate the chaining logic used in this paper.  

 

 

Figure 2: Chaining Logic 

Here are definitions of rules used in Knowledge-based evaluation system: 

Level 1) Efficiency evaluation rules: This rules uses for evaluating the efficiency of 

enterprises. 

 RULE 1: IF DMU efficiency = 1 THEN the enterprise is efficient. 

 RULE 2: IF DMU efficiency < 1 THEN the enterprise is inefficient. 

Level 2) Reference frequency evaluation rules: This rules uses for efficient enterprises. 

RULE 2-1

RULE 2-2

RULE 2-3

RULE 2

DMUs RULE 1-1

RULE 1-2

RULE 3-3

RULE 1

Reference set 
Analysis

Slack Analysis
Regression 

Analysis
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 RULE 1-1: IF referenced frequency of a DMU> 3 THEN the enterprise is so efficient. 

 RULE 1-2: IF 1< referenced frequency of a DMU= <3 THEN marginally efficient. 

 RULE 1-1: IF 0< referenced frequency of a DMU =<1 THEN the enterprise is weakly 

efficient. 

Level 3) Efficiency score evaluation rules: This rules uses for inefficient enterprises. 

   RULE 2-1: IF efficiency score of a DMU>= 0.66 THEN the enterprise is weakly 

inefficient. 

 RULE 2-2: IF 0.33=< efficiency score of a DMU <0.66 THEN marginally inefficient. 

 RULE 2-1: IF 0=< efficiency score of a DMU <0.33 THEN the enterprise is strongly 

inefficient. 

3. System implementation 

We constructed the system for evaluating enterprises as follows. 

3.1. Choose scope of evaluation 

At first, system user should select the scope of evaluation. The scope of evaluation can be 

selected from some industries such as, Knowledge-based, Nano, chemical, medicine, 

electrical, electric, machinery, automobile, construction, and the others. In this paper, we 

select and analyze the Knowledge-based scope. 

3.2. Choose evaluate indicators 

Selecting the proper criteria to define to evaluate efficiency is always an important decision. 

We use DEA models to evaluate efficiency scores of the KBEs. In this research, we choose 

three inputs as employee, total employees' costs, and primary investment and two outputs as 

financial turnover and the number of technological consequences. These inputs are generally 

used consistently throughout the literature and are similar to those selected in our research. 

We constructed a framework to measure the relative efficiency of state-owned enterprises. 

Twenty two KBEs were subjected to analysis. Statistical data from the Resumes and 

documents of KBEs given to Iran National Science Foundation in order to get loan in Iran 

were used to evaluate efficiency of the enterprises.  

 

 

3.3. Select evaluate model 

The system represent some models such as CCR-I, CCR-O, BCC-I, BCC-O, SBM, and FDH, 

etc. In this paper, we use the DEA models, including CCR and BCC in order evaluate 

efficiency of Knowledge-Based enterprises in Iran. 

3.4. Analysis result 

The financial and nonfinancial information was gathered in Iran in 2012. The final sample 

consisted of 22 Knowledge-Based enterprises. Table 1 shows a summary statistics and 

analysis for research.  
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Table 8: Summary statistics and analysis for research  

DMU Inputs Outputs 

Staff costs 

(million Rial) 
Number of 

staff 
Primary Investment 

(million Rial) 

Number of 

Achievements 

Assets turnover 

(million Rial) 

DMU1 14.64 3 60.96 1 26 

DMU2 27.80 7 146.64 4 9 

DMU3 256.40 61 211.31 22 312.21 

DMU4 102.73 25 216.14 0 583.05 

DMU5 27.27 8 2.69 19 223.29 

DMU6 8.5 2 48.88 21 500 

DMU7 29.79 7 866.45 0 5 

DMU8 15.58 4 18.13 7 15 

DMU9 119.57 9 32874.42 0 25000 

DMU10 26.4 8 3.28 15 20 

DMU11 28.35 5 59605.61 0 250 

DMU12 21.10 5 3.28 0 20 

DMU13 3.897 1 14.86 11 55 

DMU14 26.4 5 192.83 18 35 

DMU15 15.58 4 269.59 1 50 

DMU16 113.49 14 181.31 6 370 

DMU17 148.89 27 328.74 0 524.83 

DMU18 75.77 14 72.68 2 357.59 

DMU19 36 7 2.69 4 173.04 

DMU20 7.79 2 1.48 8 80 

DMU21 8.97 4 12.80 6 312 

DMU22 31.88 10 1.81 0 50.53 

 

 

 

4.4.1. Efficiency analysis  

According to the results shown in table 2, the efficiency score analysis results show that based 

on CCR model, six enterprises are relatively efficient, and their efficiency score vary from 

0.00234 to 1, with an average of 0.4388 and based on BCC model, seven enterprises are 

relatively efficient, and their efficiency score vary from 0.143 to 1, with an average of 0.5976. 

In another hand, 27.27% of enterprises are efficient by CCR model and 31.81% of enterprises 

are efficient by BCC model. 
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Table 9: Overall and pure technical efficiency scores 

DMUs CCR BCC 

DMU1 0.04000 0.33333 

DMU2 0.05195 0.1428557 

DMU3 0.07878 1 

DMU4 0.19102 0.7409838 

DMU5 1 1 

DMU6 1 1 

DMU7 0.00234 0.1428557 

DMU8 0.29773 0.3942367 

DMU9 1 1 

DMU10 0.72040 0.7585608 

DMU11 0.04217 0.2125056 

DMU12 0.10683 0.4522969 

DMU13 1 1 

DMU14 0.32727 0.34 

DMU15 0.04915 0.2499975 

DMU16 0.16838 0.171978 

DMU17 0.12901 0.2498971 

DMU18 0.27138 0.2965492 

DMU19 0.84245 0.8427252 

DMU20 1 1 

DMU21 1 1 

DMU22 0.33652 0.8200732 

 

4.4.2. Reference set analysis 

Each inefficient enterprise should set reference for itself to improve efficiency by modeling an 

efficient enterprise in order to reach the efficiency bound. The references of each enterprise 

for developing its performance is represented in table 3. 

 

4.4.3. Slack analysis 

In order to understand how much decrease is possible and necessary on inputs of enterprises 

of increase on outputs of enterprises to reach efficiency bound, slack analysis has been done. 

These mean additional decreases in inputs could enable a KBE to operate as well as efficient 

KBEs, and increases in output could be achieved through lower levels of inputs. Table 3 

shows the slack analysis' reports. For example, 0.983 million Rial decrease in staff costs and 

5.453 million Rial decrease in staff costs and 9.99 unit increase in number of achievements 

and 28.99 million Rial in assets turnover are necessary for DMU1 to reach efficiency bound 

and become efficient. 

 

Table 10:Reference set and slack variables of BCC model 

DMUs Reference Frequenc Ran Staff costs S(-) Outputs 
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set  y k Staff 

costs 

S(-) 

Numbe

r of 

staff 

S(-) 

Primary 

Investmen

t S(-) 

Number of 

Achievement

s S(+) 

Assets 

turnove

r S(+) 

DMU1 13 0 15 0.983 0 5.453 9.999 28.999 

DMU2 13 0 21 0.075 0 6.079 6.999 45.999 

DMU3 3 1 1 0 0 0 0 0 

DMU4 6,9 0 11 67.24

9 

16.5 0 20.928 0 

DMU5 5 3 1 0 0 0 0 0 

DMU6 6 5 1 0 0 0 0 0 

DMU7 13 0 21 0.358 0 108.909 10.999 49.999 

DMU8 13,20 0 13 0 0 0 2.269 54.423 

DMU9 9 4 1 0 0 0 0 0 

DMU1

0 

5,13,20 0 10 0 0.298 0 0 150.01

9 

DMU1

1 

9,13 0 19 1.223 0 12394.78

3 

10.913 0 

DMU1

2 

20 0 12 1.751 0.261 0 7.999 59.999 

DMU1

3 

13 9 1 0 0 0 0 0 

DMU1

4 

6,13 0 14 1.856 0 26.885 0 331.5 

DMU1

5 

13 0 17 0 0 52.529 9.999 4.999 

DMU1

6 

6,20,21 0 20 11.07

6 

0 0 9.104 0 

DMU1

7 

6,9 0 18 28.59

6 

4.74 0 20.978 0 

DMU1

8 

6,21 0 16 13.61

1 

0.636 0 7.638 0 

DMU1

9 

5,20 0 8 9.892 0.003 0 11.142 0 

DMU2

0 

21 6 1 0 0 0 0 0 

DMU2

1 

21 4 1 0 0 0 0 0 

DMU2

2 

20 0 9 18.35

7 

6.2 0 7.999 29.463 

 

4.4.4. Forecasting analysis 

At first, forming a multiple linear regression function based on data envelopment analysis’ 

consequences was appearing impossible. After entering data to SPSS software and discussing 

the results, it specified that using multiple linear regressions is appropriate and the function is 

meaningful. As shown in table 4, the correlation coefficient is 0.733 and shows a good 

relation between independent variables and dependent variable. The coefficient of 
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determination is 0.537 and demonstrates that almost 0.537 of dependent variable changes is 

related to independent variables changes. 

Table 11: Model summery 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0,733a 0.537 0.392 0.272386035 

 

Table 5 show results of ANOVA analysis. According to assure the validity of regression 

function, it is necessary to fulfill an ANOVA analysis. As show in table 5, sig is 0.02 and as it 

is less than the standard error which is 0.05, the relation and evaluated regression function are 

meaningful and also reliable.  

Table 12: ANOVA analysis 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 1.376 5 0.275 3.709 .020a 

Residual 1.187 16 0.074     

Total 2.563 21       

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

The final obtained multiple linear regressions function is as below: 

 

Where is forecasting variable, X1 is the amount of staff costs, X2 is the number of staff, X3 

is the amount of primary investment, X4 is the number of achievement, and X5 is the amount 

of assets turnover. Table 6 shows the results of the regression predicting. The variables, 

including amount of staff costs, number of staff, amount of primary investment, number of 

achievement, and amount of assets turnover are statistically significant at the 0.05 level. The 

results demonstrate that the amount of staff costs and amount of primary investment variables 

have significant negative relation on efficiency of knowledge-based enterprises studied in this 

research, and that the numbers of staff, number of achievement, and amount of assets turnover 

have a significant positive relation on efficiency of knowledge-based enterprises. 

 

 

Table 13: Multi Linear regression analysis result 

54

321

^

0059170.0000000000.01900000

00036710.00000000-00.045000000150.00000001-465.0

XX
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^
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Model B Std. 

Error 

Beta T Sig 

fixed number 0.465000000 0.095   4.898 0 

X1 -0.00000001015 0 -1.792 -2.356 0.032 

X2 0.045000000 0.02 1.69 2.272 0.037 

X3 -

0.000000000003671 

0 -0.149 -0.763 0.045 

X4 0.019000000 0.009 0.418 2.238 0.04 

X5 0.00000000005917 0 0.896 3.26 0.005 

 

5. Conclusions 

In this paper we evaluated 22 knowledge-based enterprises and calculated their efficiency and 

also designed and implemented an intelligent decision support system to evaluate enterprises 

and predict their future efficiency. Non-parametric DEA methods have been used in this paper 

to evaluate the technical efficiency of KBEs in Iran. Final sequences of this research has can 

be summarized as follows. Six enterprises are efficient based on CCR analysis as seven 

enterprises are efficient based on BCC analysis. The results show seven enterprises are 

strongly inefficient, four enterprises are marginally inefficient, and four enterprises are 

weakly inefficient based on BCC analysis. The findings also represent that one enterprise is 

weakly efficient, one enterprise is marginally efficient, and five enterprises are strongly 

efficient based on BCC analysis. It is obvious that all inefficient enterprises can improve their 

performances by decreasing their inputs. The results of regression analysis represent a good 

and meaningful relation between efficiency score and effect factors. These relations are 

positive for number of staff, number of achievements, and assets turnover and negative for 

staff costs and primary investments. In this research, we developed a knowledge-based system 

for evaluating enterprises and predicting their efficiency. In particular, we can improve its 

functions to reach more realistic efficiency scores by using different models, such as 

Stochastic Frontier Analysis, the Fuzzy DEA Model, and the Malmquist index, to evaluate 

long term productivity. Furthermore, using nonlinear regression function such as parabolic 

regression and exponential regression can result better prediction. 

 

 

Notes 

It is necessary to point that as some enterprises evaluated in this research were governmental 

in Iran, the authors were faced with the restriction of failure to disclose the names of 

enterprises. 
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ÖZET: anayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaşandığı günümüzde, küreselleşme ile 

paralellik gösteren ve yaygınlaşan bilginin kullanımı siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel 

birçok alanı etkisi altına almıştır. Bilgi iletişim teknolojileri kullanımının tüm dünyada 

artması ve bu teknolojinin gündelik yaşama nüfuz etmesi, siyasi faaliyetleri de kapsayan çok 

geniş bir alanda teknoloji kullanımını önemli bir fırsat haline getirmiştir.  

Yönetim sürecindeki tüm aktörlerin uzlaşısını esas alan yönetişim, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanarak vatandaşın mümkün olan her alanda demokratik karar alma 

süreçlerine katılımını sağlayan etkin bir katılım mekanizması oluşturmaktadır. Kamu, özel ve 

sivil kesimi ortak bir noktada buluşturan yönetişim, hesap verebilirlik, şeffaflık, etkinlik gibi 

özelliklerini elektronik ortamda e-devlet aracılığıyla hayata geçirmektedir. Demokratik 

katılımcılığı yönetsel süreçte etkin kılma noktasında ise e-demokrasi ile kesişmektedir. 

Demokratik sürecin işleyişi açısından gerekli olan faaliyetlerin bilgi iletişim teknolojilerinin 

geliştirdiği stratejilerle yürütülmesi olan e-demokrasi, vatandaşa bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanarak politikalara yön verme ve hesap sorma yolunu açmaktadır. E-

demokrasi bu özelliği ile e-devlet oluşumuna katkı sağlarken, e-devlet uygulamaları ise 

katılımcı demokrasiyi elektronik ortama aktararak e-demokrasiyi beslemektedir. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte gündeme 

gelen e-demokrasi kavramını açıklayarak, e-devlet ile olan ilişkisini yönetişim yaklaşımı 

temelinde ele almaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yöntem olarak, literatür taraması ile 

çalışmanın temelini oluşturan kavramlar açıklanmış, yapılan etkinlikler değerlendirilmiş ve 

konuyla ilgili dünyadan ve Türkiye’den uygulama örnekleri ile mevcut durum tespit edilerek, 

gerçekleştirilmiş çalışmalara ilaveten yapılması önerilen hususlar ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Demokrasi, E-Demokrasi, E-Devlet, Yönetişim 

Jel kodları: H11, H83, H89 

 

E-DEMOCRACY / E-STATE PRACTICES IN THE CONTEXT OF THE 

RELATIONSHIP DIGITAL DEMOCRACY AND GOVERNANCE 

 

ABSTRACT: In today's world of transition from the industrial society to the information 

society, the use of information that is in parallel with globalization and spreading has affected 

political, economic, social and cultural fields. The use of information communication 

technologies has increased all over the world. This technology has penetrated daily life. This 

has made the use of a very large area of technology, including political activities, an important 

opportunity. 

mailto:tahsin.guler@balikesir.edu.tr
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Governance is based on the consensus of all actors in the management process. It uses 

information and communication technologies to create an effective participation mechanism 

that enables citizens to participate in democratic decision-making processes in every possible 

arena. Governance, which combines the public, private and civil sectors in a common point, 

make actual features such as accountability, transparency, efficiency through the e-

government in electronic environment. It intersects with e-democracy within the scope of 

making democratic participation active in the administrative process. E-democracy that the 

activities which are necessary for the functioning of the democratic process carry out with the 

strategies developed by the information communication technologies, opens the way to direct 

politics and accountability by using information and communication technologies for citizens. 

While e-democracy contributes to the formation of e-government with this feature, e-

government applications feed e-democracy by transferring participatory democracy to 

electronic environment. 

Within this framework, the purpose of the study is to explain the concept of e-democracy 

coming to the agenda with the development of information communication technologies and 

to discuss the relation with e-government on the basis of governance approach. As the method 

of the study; thanks to literature search the main concepts have been explained, the practices 

have been evaluated and lastly, after the determination of the current situation with examples 

from the relevant world and Turkey, new proposals in addition to completed projects have 

been asserted. 

Key Words: Digital Democracy, E-Democracy, E-Government, Governance 

Jel Codes: H11, H83, H89 

GİRİŞ 

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, demokratik 

toplumlarda yer alan kurumların siyasi ve idari işleyişinde önemli yenilikleri beraberinde 

getirmiştir. Vatandaşların kendilerini yöneten kesimle iletişiminde büyük değişimlere sebep 

olan internet, hükümet ve yurttaşları arasında karşılıklı çalışan bir iletişim kanalı açmıştır. 

Bilgi iletişim teknolojileri sayesinde seçilmiş görevliler çalışmalarını, plan ve programlarını, 

düşüncelerini seçmenle paylaşırken, seçmenler de hizmetlere ilişkin taleplerini, şikâyetlerini 

ve sorunlarını ilgili mercilere yöneltebilmektedir. Katılımcı demokrasiyi besleyen söz konusu 

tablo “yönetişim” ortamını ifade etmektedir.  

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme, kamu yönetiminin hizmet sunumuna hız, kalite ve 

maliyet bakımından katkı sağlamıştır. Hızla yaygınlaşan internet kullanımı, bütün bireylerin 

potansiyel kullanıcı olmasını sağlamış, internetin pek çok kamu hizmetinin sunumu için 

uygun bir platform oluşturmasıyla gerek dünyada gerekse Türkiye’de pek çok kamu hizmeti 

internet üzerinden verilmeye başlanmıştır. Kullanım maliyetinin düşüklüğü ve günlük hayatta 

bireylere sağladığı kolaylıklar internet kullanımını artıran önemli faktörler olmuştur. Bilgi 

İletişim Teknolojileri (BİT) ile toplumun genelini ilgilendiren herhangi bir politikanın 

belirlenmesi veya uygulamaya konulması noktasında vatandaşların karar sürecine katılımı 

kolaylaştığı gibi katılım oranları da artırılmaktadır.  

Kamu yönetimi anlayışında dijital enformasyonun etkisiyle meydana gelen değişim, e-devlet, 

e-demokrasi, e- yönetişim gibi yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır. E-devlet ile 

vatandaşlar, özel sektör ve kamu arasındaki karşılıklı ilişkilerin, tarafların sunduğu ve 

yararlandığı hizmetlerin, devletin fonksiyonlarıyla ilgili etkileşimlerin elektronik ortam 

üzerine taşınması ve birebir kullanılabilmesi sağlanırken, e-demokrasi ile vatandaşların 
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katılımını artırmak ve genişletmek için bilgi iletişim teknolojilerinin demokratik süreçlerde 

kullanılması sağlanmaktadır. Açıklık, aktif katılım, hesap verebilirlik gibi pek çok avantaj 

sağlayan genelde BİT özelde e-demokrasi ve e-devlet uygulamaları, çeşitli dezavantajları da 

barındırmaktadır. Bu sorunların en başında güvenliğin sağlanması gelmektedir. Yine altyapı 

yetersizliği, BİT’e erişim olanağı ve bu teknolojileri kullanma yeteneğinin bulunmaması, aşırı 

enformasyon sorunu, kamu yönetimi bilgilerinde gizlilik olması gibi çeşitli sorunlarla karşı 

karşıya kalındığı görülmektedir. 

Çalışma kapsamında dijital demokrasinin fırsat ve tehditleri, bilgi teknolojilerinin devlet 

üzerindeki dönüşümü olarak karşımıza çıkan e-devlet uygulamaları ve yönetişim anlayışı 

çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda ilk bölümde çalışmanın temelini oluşturan 

dijital demokrasi ve e-devlet kavramları açıklanarak yönetişim ile ilişkisi kurulmuş, 

sonrasında ise dünyadan e-demokrasi uygulamalarına örnekler verilerek Türkiye’deki durum 

üzerine bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.  

1. DİJİTAL DEMOKRASİ VE E-DEVLET İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL OLARAK 

İNCELENMESİ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajların demokratik süreç ve kurumların 

güçlenmesinde kullanılması olarak karşımıza çıkan dijital demokrasi başka bir deyişle e-

demokrasi, vatandaşların demokratik süreçle iç içe olmasını ve bilinçli paydaş yaratılmasını 

amaçlamaktadır. Vatandaşların devlet fonksiyonlarında aktif olarak yer almasının katılımcı 

demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu düşünüldüğünde, devlet aktivitelerinin hesap 

verebilir, açık ve şeffaf olması bir gereklilik olarak kendisini göstermektedir. 

Sobacı’ya göre kamu yönetiminde bilgi iletişim teknolojileri 1990’lı yıllar öncesinde yönetsel 

odaklı ve içsel olarak, daha çok kurum içi iletişimi sağlamak ve işlemlerde etkinliği 

güçlendirmek amacıyla kullanılmaktaydı. Fakat bu tarihten sonra özellikle internetin ortaya 

çıkışı ve gelişimi üzerine vatandaşlara kamu hizmeti sunmak, sistemde yer alan diğer 

aktörlerle iletişime geçmek gibi dışsal amaçlara hizmet edecek şekilde bilgi iletişim 

teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır (Sobacı, 2012: 5). Söz konusu kullanımın artmasıyla 

kamu yönetiminde yer alan bütün birimler arasında bağlantı güçlenmiş, geniş kesimlere 

yönetime katılma imkânı sağlayan demokratikleşme boyutu gelişim göstermiştir (Uçkan, 

2003: 86). Bilgi işleme kapasitesinin artırılması ve hızlı karar alabilen, ihtiyaç odaklı bir 

devlet-yönetim yapısının oluşturulması amacını taşıyan BİT, devletin elektronikleşmesinde 

önemli bir araç niteliği taşımaktadır (Henden ve Henden, 2005: 53). Bu kapsamda BİT ile 

desteklenmiş bir modernleşme ve yeniden yapılanma aracı olan e-devlet, e-demokrasi gibi 

uygulamalar, kamu yönetiminin bilgi çağına uyumunu gerçekleştirmede kullanılan önemli 

kavramların başında gelmektedir (Şahin, 2007: 162). 

1.1. Dijital Demkrasi (E-Demokrasi) ve E-Devlet 

En genel anlamıyla bilgi teknolojilerinin demokrasi ile bütünleşik şekilde kullanılması olarak 

ifade edilebilecek olan dijital demokrasi, demokrasinin daha açık ve hesap verebilir bir yapıya 

bürünmesinde önemli roller üstlenmektedir. 

Avrupa Konseyi e-demokrasiyi genel olarak BİT’nin, siyasal süreçler içinde yer alan farklı 

aktörler tarafından yerel veya bölgesel her kademede kullanılması olarak tanımlamaktadır 

(Avrupa Konseyi, 2009). Temelinde vatandaş katılımının sağlanması olan e-demokrasi, karar 

verme süreçlerini desteklemek ve temsili demokrasiyi güçlendirmek amacıyla BİT’nin yani 

temel olarak internetin kullanılması olarak ifade edilmektedir (Macintosh, 2004: 2). Clift’e 
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göre BİT ve ürettiği stratejilerin e-demokrasi uygulamasında kullanımı “demokratik aktörler” 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kesim; hükümetler, vatandaşlar, siyasi partiler ve ilgili 

gruplar, medya (ve daha büyük portallar), seçilmiş makamlar, sivil toplum örgütleri, 

uluslararası toplum kuruluşları gibi paydaşlardan oluşmaktadır (Clift, 2004: 2-3). Diğer bir 

tanıma göre ise e-demokrasi, demokratik aktivitelerde ve yönetimde bilgisayar ağlarının 

kullanılması olarak ifade edilmektedir (Şahin vd., 2004: 254). 

Karar alınacak konu ile ilgili bilgilere vatandaşın kolay ulaşımını sağlayan e-demokrasi, 

vatandaşın bilgi toplamasına ve paylaşmasına geniş ölçüde imkân sağlamaktadır. Demokratik 

süreç için gerekli faaliyetlerin BİT’nin geliştirdiği stratejiler ışığında yürütüldüğü e-

demokraside, vatandaşlar için kamusal meseleleri tartışacak müzakereci ortamlar 

yaratılmaktadır (Çetin, 2010: 4). Clift e-demokrasinin uygulama alanlarını, internet üzerinden 

yürütülen siyasal kampanyalar, siyasal parti faaliyetleri, lobicilik faaliyetleri, hükümet 

kuruluşlarının ve özellikle de temsili kurumların e- devlet uygulamaları, kitle iletişim 

araçlarının internet siteleri, internet tabanlı örgütlenen sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri 

olarak sıralamıştır (Aktaran; Akgün, 2003: 74). E-demokrasi kullanımını geniş perspektifte 

ele alan Avrupa Konseyi e-dilekçe, e-katılım, e-oylama, e-mevzuat, e-arabuluculuk, e-çevre, 

e-adalet, e-danışma, e-girişim, e-anket ve e-meclis gibi uygulama alanlarında üye ülkelere 

yasal düzenlemeleri yapmaları ve e-demokrasinin uygulanabilir seviyeye getirilmesi 

tavsiyesinde bulunmaktadır (Avrupa Konseyi, 2009: 15). 

Yine, Avrupa Konseyi tarafından 2008 yılında İspanya’da düzenlenen “Geleceğin 

Demokrasisi Forumu”nda e-demokrasinin ilkeleri sıralanmaktadır (www.coe.int/): 

E-demokrasi, demokrasiyi, demokratik kurumları ve demokratik süreci güçlendirmek için 

BİT'lerin sunduğu fırsatları değerlendirmektir. 

E-demokrasi sadece teknoloji ile değil büyük oranda demokrasi ile de ilgilidir. Bu yüzden 

gelişmiş teknolojilerin kullanılması yoluyla e-demokrasinin evrimi, demokratik yönetim 

ilkeleri ve uygulamalarına göre sürdürülmelidir. 

E-demokrasi aynı zamanda dijital bölünme ve e-ayrımcılık gibi riskleri de taşımaktadır. 

Sağlam risk değerlendirmesi, risk yönetimi önlemleri ve devam eden izleme ve iyileştirme 

mekanizmaları da dâhil olmak üzere bu konuların siyasi irade tarafından ele alınması ve 

üstesinden gelinmesi gerekmektedir. 

E-demokrasi, serbest ve adil seçimler de dâhil olmak üzere, temel demokratik bir ortamın 

varlığını ve herkesin insan haklarını ve ifade özgürlüğünü kullandığı, güvenli bir şekilde 

internete ulaşabildiği, kişisel verilerinin ve gizliliklerinin korunduğu bir ortamın varlığını 

kabul etmektedir. İnsanlar e-demokrasiye ancak kişisel verilerinin ve bilgilerinin kendilerine 

karşı kullanılmayacağından emin olduklarında güvenebileceklerdir. 

E-demokrasi politik ve demokratik süreçlere karşı azalan ilginin onarılmasını sağlamaktadır. 

E-demokrasi, insanlara demokratik sürecin her aşamasında daha fazla yer alma fırsatı 

sunmaktadır. 

E-demokrasi, halkın devlet kademelerinde yer alan kişi ve kurumların açıklığı ve hesap 

verebilirliğine yönelik ilgisinin artmasıyla ortaya çıkmıştır. E-demokrasinin vazgeçilmez 

şartlarından biri ülkede yaygın bir internet erişiminin sağlanmasıdır. Diğer bir önemli şart ise 

hem vatandaşların hem de seçilmişlerin katılıma önem veren bir kültürü benimsemiş 

olmalarıdır. Zira söz konusu katılımcı kültür, bilişim kültürünü de beraberinde 
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gerektirmektedir. Diğer bir ifade ile yönetişim paydaşları için bilişim teknolojilerini kullanma 

ve bunlardan yararlanma kültürünün oluşması gerekmektedir (Şahin vd., 2004: 257).  

Elektronik devlet veya kısa adıyla e-devlet ise, BİT’nin, kamu kurum kuruluşları tarafından 

hizmet sunumunda, yönetilenlerin ise demokratik yönetim sürecine katılmalarında 

kullanılması olarak tanımlanabilmektedir (Yıldız, 2007: 39). Bilgi teknolojilerini temel araç 

olarak kullanan e-devlet, vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurumları ve iş dünyası gibi 

çeşitli kesimlere sunulan kamu hizmetlerinin verimliliğini arttırmaya imkân sağlamaktır 

(Carter ve Belanger, 2005: 5). Lofstedt’in kamu örgütlerinin yapı ve süreçlerinde meydana 

gelen değişimin BİT aracılığıyla sağlanması olarak tanımladığı e-devlet (Lofstedt 2005: 49), 

devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekte yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile 

vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve 

işlem ortamlarında kesintisiz olarak yürütülmesidir (TBD, 2006: 8). E-devlet vatandaşlar, özel 

sektör ve kamu arasındaki karşılıklı ilişkilerin, tarafların sunduğu ve yararlandığı hizmetlerin, 

devletin fonksiyonlarıyla ilgili etkileşimlerin elektronik ortam üzerine taşınması ve birebir 

kullanılabilmesinin yanında güvenli olarak yürütülmesini içermektedir. 

1.2. Yönetişim Temelinde E-Demokrasi ve E-Devlet İlişkisi 

Küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, ekonomik ve siyasi liberalleşme 

gibi daha birçok gelişme yöneten ve yönetilen arasındaki süregelen ilişkinin tekrar 

tanımlanması gereğini doğurmuştur. Kamu yönetimi literatüründe yer etmiş olan verimlilik, 

şeffaflık, etkinlik, katılım gibi ilkelerin uyum içinde bir arada var olabilmesini sağlayacak 

kavramsal çerçevenin ise “yönetişim” olduğu kabul edilmektedir. Kamu, özel ve sivil toplum 

işbirliğinde katılımı esas alan yönetişim, mekânsal olarak yerel, ulusal ve küresel alanda 

gerçekleşmektedir (Palabıyık, 2004: 63-64). 

Devlet, iş dünyası ve vatandaşlar arasında daha etkin ve şeffaf bir ilişki kurulmasına, 

demokratik karar alma süreçlerinin BİT ile desteklenmesine odaklanan e-demokrasi bu 

noktada yönetişim (Lofstedt, 2005: 45) ve onun elektronik ortamdaki aracı olan e-devlet ile 

kesişmektedir. Politik süreçte aktif olarak yer almamış halk kitlelerine kamuya ait bilgi ve 

hizmetlerin sunulması konusunda bir potansiyele sahip olan e-devlet (Baştan ve Gökbunar, 

2004: 74), hizmet kanallarının seçime sunulabileceği, politik sürecin izlenebileceği bir ortamı 

oluşturmaktadır. Bu yeteneği ile e-devlet, demokrasiye katılımın derinleşmesini ve 

geliştirilmesini sağlamakta diğer bir deyişle e-demokrasinin yerleşmesine yardımcı 

olmaktadır (Ulusoy ve Karakurt, 2002:138). Yönetimde saydamlığın artmasına imkan tanıyan 

e-devlet, bunun sonucu olarak etkin, verimli ve hesap verme yükümlülüğü kurumlaşmış bir 

yönetimin oluşmasını kolaylaştırarak vatandaşların yönetime katkı düzeyini yükseltecektir 

(Şahin vd., 2004: 256). 

Diğer yandan e-devlet ile e-demokrasinin farklılaştığı noktalara da değinmek gerekmektedir. 

Kamusal hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması ve verimliliğinin sağlanması üzerinde duran e-

devlet, BİT kullanımında maliyet tasarrufunun sağlanması gibi konuları dikkate almaktadır. 

E-demokrasi ise politik karar alma süreçlerinin uzaması, yönetişim süreçlerine yeni maliyetler 

getirilmesi gibi durumlara neden olabilmektedir. Yine, e-devlet resmi süreçlerin BİT ile 

kolaylaştırılması ve kamusal yapılar üzerinde durmaktadır. E-demokrasi ise daha çok 

vatandaşların birbirleri ve kamu politika yapıcıları arasında gelişen ilişki ve iletişime 

odaklanmaktadır. Dolayısıyla e-devlet daha çok verimlilik ile ilgiliyken, e-demokrasi daha 

çok yetkilendirme ile ilgilidir denilebilir (Panganiban, 2004:7). Stahl’a göre ise e-devlet, 

BİT’in devletin yürütme organının amaçlarını gerçekleştirmek için kullanıldığı bir uygulama 
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iken, e-demokrasi BİT’in siyasal süreçler yanında yasama ve yargı süreçleri içerisinde 

kullanılmasıdır (Stahl, 2005: 5). Farklı görüşler olmakla birlikte özetle sonuçta bir yönetişim 

modeli olarak e-devletin temel hedefi; e-demokrasi olarak konumlanmaktadır (Uçkan, 2003: 

4). 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE E-DEMOKRASİ VE E-DEVLET UYGULAMALARI 

Gün geçtikçe kendilerini ilgilendiren kararlara daha fazla dâhil olmak isteyen vatandaşlar, 

bilgi çağı ile gelen dijital ortamın sunduğu fırsatlardan yararlanma imkânına sahiplerdir. Fakat 

dijital demokrasi algısı, ülkelerin demokrasi anlayışları, demokrasi kurumlarının yapısal 

olarak katılıma uygunluğu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bu kapsamda 

kararların yaygın katılımla alınmasının ne derece mümkün olacağı ve sadece bugünün 

vizyonu ile sınırlı kalıp kalmayacağı değerlendirilmesi gereken noktaları oluşturmaktadır. 

2.1. Dünya’da E-Demokrasi/E-Devlet Örnekleri 

Bugün dünyada özellikle ekonomik, teknik, alt yapıları gelişmiş ülkeler, demokrasinin 

iyileştirilmesi, karar alma süreçlerine vatandaşların eskisinden daha çok katılımının 

gerçekleştirilmesi adına BİT gelişiminden yararlanmaktadırlar. Özellikle de resmi web siteleri 

aracılığıyla öneri ve şikâyetleri alma, 24 saat kesintisiz bir bağlantı, ev veya ofislerinden 

çıkmadan işlemlerini yürütme olanağı sunmaktadırlar (Çetin, 2010: 100). 

2.1.1. Amerika Birleşik Devletleri 

Dijital demokrasi uygulamaları bakımından ilklerden biri olan ABD’de e-demokrasi, eyalet, 

federal ve belediyeler düzeyinde yürütülmektedir (Çetin, 2010: 109). Başkanlık sistemi ile 

yönetilen ülkede yarışma esasına dayalı bir sistemin varlığından dolayı dijital medya gerek 

bilgi edinme gerekse seçim kampanyaları bakımından önemli bir yere sahiptir (Dijk, 2013: 4). 

ABD için BİT, menfaat gruplarının organize olmasına yardımcı olan pozitif bir gücü ifade 

etmektedir. Çok çeşitli uygulamalara ev sahipliği yapan ABD’de 2000 yılında yapılan 

başkanlık seçimleri için hayata geçirilen e-müzakere yöntemi, Minnesota Projesi ve 

Kaliforniya Akıllı Toplumlar Projesi bu kapsamda öne çıkan çalışmalara örnek 

verilebilmektedir (Çetin, 2010: 109). 

2000 yılında başkanlık seçim sürecinde gerçekleştirilen e-müzakere projesi “Web White and 

Blue 2000” adı ile ifade edilmektedir. Bu dönemde Markle Foundation tarafından üzerinde 

araştırma yapılan internetin katılımcı demokrasiyi nasıl genişleteceği konusu, söz konusu 

projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. California Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 

ABCNews.com, CNN.com, FOXNews.com, MSN.com gibi 17 bağımsız medya kuruluşunun 

web siteleri tarafından yürütülen projede dönemin başkan adaylarının kampanyalarıyla ilgili 

“Rolling Cyber Debate (RDC)” adında bir müzakere yürütülmüştür. 1 Ekim 2000’den seçim 

günü olan 8 Kasım’a kadar vatandaşlar, bu web sitelerinin her birinden, “Rolling Cyber 

Debate” başlığına ulaşabilmekte, siteler üzerinden kurulan forumlarda adaylara sorular 

sorabilmekte ve tartışmalara katılabilmekteydi. Web sitesi günümüz itibariyle kapatılmış 

olmakla birlikte uygulamada olduğu süreçte e-demokrasinin kayda değer örneklerinden birini 

oluşturmaktadır (Çetin, 2010: 109-110). 

1994 yılında Clift tarafından temeli atılan “Minnesota E-demokrasi Projesi”, BİT’den 

yararlanarak Minnesota’da katılımcı demokrasiyi iyileştirmeyi, ulusal seçimlerde halkın 

adaylar ve politikalar hakkında bilgilere internet üzerinden ulaşımını sağlayarak seçimlere 

bilinçli katılımı artırmayı amaçlayan bir projedir. Sivil toplum faaliyeti olarak başlayan proje, 

sonraları eyalet sınırlarını aşmış, federal düzeyde sağlık, eğitim, ulaşım gibi birçok alanda 
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vatandaşın şikâyetlerini, fikirlerini, taleplerini alan bir e-posta ağına dönüşmüştür (Çetin, 

2010: 111-112). E-posta kullanılmak suretiyle dijital ortamda seçim kampanyaları boyunca 

bir tartışma zemini oluşturulmuştur. Yine aynı proje ile internet vasıtasıyla adaylar hakkında 

bilgiye ulaşıldığı gibi adaylardan gelen bilgilere de erişim mümkün kılınmıştır. Bu platformlar 

hem Minnesota Valisi’nin seçiminde hem de Senato üyelerinin seçiminde kullanılmıştır 

(www.isoc.org).  

Akıllı toplumlar projesi ise teknolojik dönüşüm projesi olmaktan ziyade toplumsal gelişim 

projesi olma amacı taşımaktadır. Kaliforniya’ da toplumsal hayatı “Akıllı Toplum” haline 

getirmek amacıyla akıllı toplum bilgisini internet, medya ve diğer kanallar aracılığıyla yayma 

işlevini gören proje, aynı zamanda internet erişimi ve internet okuryazarlığının artırılması 

yönünde çalışmalar yapılmasını da üstlenmektedir (Caves, 2004: 222). Yine, Barack 

Obama’nın seçim kampanyaları sürecinde internetin sağladığı olanaklardan yararlanılmıştır. 

Destekleyenlerin kolay şekilde organize olabileceği, para yardımı yapabilecekleri, farkındalık 

yaratabilecekleri bir ortam web sitesi üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. Kampanya için bir 

web sitesi hazırlanmış (my.barackobama.com), site üzerinden yürütülen çalışmalarla 3 milyon 

destekçiye ulaşılmış ve büyük miktarda online bağış toplanmıştır. Web sitesinin sunduğu 

coğrafi destek sayesinde, sitede kayıtlı gönüllüler çevrelerinde bulunan ve kayıt yaptırmamış 

seçmenlere ulaşarak Obama lehinde lobi yapma fırsatı elde etmişlerdir. Kampanya sona 

erdiğinde Obama, 13 milyonu bulan bir destekçi kitlesine sahip olmuştur. Söz konusu kitle 

seçmen veri tabanında ve e-posta listelerinde tutulmaktadır (Talbot, 2009: 15-16). Yine, 

USA.gov isimli portal, devlet ve sunulan kamu hizmetleri ile ilgili bilgilere tüm vatandaşların 

ulaşabildiği ve tüm resmi işlemlerini gerçekleştirebildiği ABD resmi portalıdır (Mathews, 

2010: 4). 

2.1.2. İsveç 

İsveç parlamentosu tarafından 1993 yılında temel hak olarak kabul edilen BİT okuryazarlığı 

ve kullanımı, bu tarihten sonra birincil stratejik amaç olarak kabul edilmiştir. 1997 yılında 

“Government eLink (GeL)” projesi ile ilk e-devlet çalışmalarına başlayan hükümet,  1998’de 

“Kamu Hizmetlerinde Merkezi İdare Yönetimi” adlı stratejiyi tanıtarak kamu yönetiminde 

BİT aracılığıyla modernizasyonu sağlamayı amaçlamıştır. 1999 yılına gelindiğinde İsveç’i 

bilgi toplumu haline getirmeye yönelik “Bilgi Toplumu Girişimi” benimsenmiş, 

“Demokrasinin Hizmetinde Bir Kamu Yönetimi” başlıklı eylem planı kabul edilmiştir 

(oinup.ec.europa.eu/). İsveç hükümeti 2000 yılında e-imza, e-tanımlama ve nüfus kayıtlarının 

tutulması gibi uygulamaları yapılandırarak işlerliğini sağlamak adına oluşuma gitmiştir. Bu 

oluşumun sorumluluğunu ise sosyal güvenlik kurumu ile ulusal vergi dairesine vermiştir 

(Bölükbaş, 2009: 49). 2002 yılında açıklanan e-devlet stratejisinde ise kamu hizmetlerine 

zaman ve yerden bağımsız olarak 7/24 ulaşabilme kavramı üzerinde durulmuştur 

(oinup.ec.europa.eu/).  

Elektronik ortamda oluşturulan bir heyet ile “Ulusal E-devlet Eylem Planı”nın gelişimine 

katkı sağlamak, elektronik hizmetlerin vatandaşa ve iş çevrelerine kullanıcı dostu ara yüzlerle 

sunumunu kolaylaştırmak ve hizmet sunumunda kamu kurumları arasındaki uyumun 

sağlanması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra gizlilik garantisi ve e-demokrasinin desteklenmesi 

de e-heyetin amaçları arasında yer almaktadır (Bölükbaş, 2009: 49). E-demokrasi için gerekli 

olan toplumda yaygın internet kullanımı İsveç için neredeyse sağlanmış durumdadır (Öztürk, 

2006: 71). İsveç istatistik kurumunun araştırmasına göre, internet kullanım oranlarına 

bakıldığında İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek orana sahip ülkeler içinde yer 

http://www.isoc.org/
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almaktadır. Yapılan araştırma 2016 yılının ilk 6 ayında İsveçlilerin yüzde 90’ının evinde 

internet bulunduğunu ortaya koymaktadır (www.boldhaber.com).  

 

2.1.3. İngiltere 

E-demokrasi ve katılımcılık adına İngiltere için ilk adımlar 1990lı yıllarda atılmıştır. Buna en 

iyi örneklerden birini 1997 yılında gerçekleştirilen, internet aracılığıyla konferans tekniği ve 

e-posta yolu kullanılarak başlatılan “Have Your Say” (Görüşünü Bildir) kampanyası 

oluşturmaktadır. Bu kampanya ile ülkeyi ilgilendiren politikalar, bazı kamu hizmetlerinin 

internet üzerinden verilmesi gibi konularda bütün vatandaşların ve partilerin katılımına açık 

bir tartışma platformu oluşturulmuştur (Öztürk, 2006: 70). 1998 yılında gerçekleştirilen 

“Beyaz Kitap” çalışması örneklerden bir diğeridir. Özgür Bilgilenme Yasası’nın (Freedom of 

Information Act) ön hazırlığı aşamasında www.democracy.org adresi kanalıyla halk için geri 

bildirim yolu açılarak sürece destek sağlanmıştır (Şahin vd., 2004: 258). 2001 yılında e-Elçi 

Ofisi ve e-Politika prensipleri adında bir dizi talimat yayınlanarak hükümetteki politika 

yapıcıların izlemesi gereken yollar belirlenmiş, bu sayede e-Dünya ile uyumu artıracak 

düzenlemelerin etkin şekilde hayata geçirilmesi amaçlanmıştır (European Commission, 2009: 

12). Kamuoyu oluşturma, bilgilendirme gibi hizmetler ülkede tüm devlet kurum ve 

kuruluşlarını içeren bir portal aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Ülkede “Directgov” olarak adlandırılan devlet ana kapısı 2001 yılında oluşturularak güvenli 

kimlik onay mekanizmaları devreye sokulmuş, tüm kamu birimlerinin bir arada bulunduğu bir 

merkez oluşturulmuştur. 2004 yılında açılışı yapılan Directgov portalı, İngiltere’nin 

vatandaşları için birçok hizmetin bir arada sunulduğu bir portal özelliği taşımaktadır 

(European Commission, 2009: 12). 

2.1.4. Estonya 

Elektronik seçimin uygulandığı bir diğer ülke Estonya’dır. 2000’li yıllarla birlikte hız 

kazanmaya başlayan e-devlet yatırımları, e-imza, e-seçim gibi uygulamalarla toplum içinde 

yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Vatandaşların toplumsal ve siyasal olarak katılımının 

teşvik edildiği ülkede, aktif rol alabilen bireyler oluşturulması hedeflenmektedir. 

E-seçim yönteminin 2005-2011 yılları arasında toplam beş seçimde kullanıldığı ülkede, yerel 

ve genel seçimlerin internet üzerinden yapılması için yasal olarak bağlayıcı kurallar 

getirilmiştir. Estonya söz konusu yöntemi parlamento seçimlerinde uygulayan ilk ülke olma 

özelliği taşımaktadır (news.bbc.co.uk). 2005 tarihinde gerçekleştirilen ilk seçimlerde kapsamlı 

bir kayıt sistemi oluşturulmuş, internet oylama sisteminin denetimi konusunda yasal ve 

düzenleyici altyapıya özen gösterilmiş, oy verme işleminin güvenliği kimlik doğrulama 

prosedürü ile sağlanmıştır. İnternetten oy verme işlemleri vatandaşlara önceden dağıtılan 

ulusal dijital kimlik kartları ile gerçekleştirilmiştir (Alvarez vd., 2009: 503).  Bir diğer örnek 

“rahvaalgatus.ee” sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen e-dilekçe uygulamasıdır. Vatandaşların 

Estonya Parlamentosu'na öneride bulunmaları fırsatını veren uygulama, bu hakkın kullanımı 

için en az 1000 dijital imzanın toplanmasını gerekli kılmaktadır. Bunun yanında ülkede 

dünyanın her yerinden Estonya vatandaşlarının oy kullanmalarına olanak veren bir internet 

oylaması sistemi de uygulanmaktadır (www.ega.ee/programmes/e-democracy/). 

 

2.1.5. Kanada 

http://www.boldhaber.com/
http://www.democracy.org/
http://www.ega.ee/programmes/e-democracy/
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Seçmenlerin adaptasyonuna büyük önem veren Kanada, internet okuryazarlığı yüksek 

seviyede olan ülkelerin başında gelmektedir (Çetin, 2010: 106). 1980’ler ile e-demokrasi ve e-

devlet ulusal strateji olarak hayata geçirilmeye başlanmış, “Çevrimiçi Devlet (Government 

Online)” adı verilen strateji ile “Topluluk Erişim Programı (Community Access Programme)” 

denilen kapsamlı bir uygulama yürürlüğe konulmuştur. 1999’a gelindiğinde Kanada hükümeti 

“SchoolNet” ve “LibraryNet” projeleriyle tüm kamu kütüphanelerini ve okullarını internet 

erişimine açan ilk ülke olmuştur (Uçkan, 2003: 78). 

Hükümet 2002-2003 yıllarında tüm federal kamu hizmetlerini internet ortamına taşımak 

amacıyla federal portal düzenlemesini gerçekleştirmiştir. Bireyler, iş dünyası ve Kanadalı 

olmayanlar için üç farklı ayakta hizmet veren portal ve e-devlet hizmetlerinde kişisel verilerin 

güvenliğine de dikkat edilmiştir. Güven ortamının sağlanması adına “Mahremiyet Yasası” 

düzenlemesi gerçekleştirilmiş, geliştirilen “Kamusal Şifreleme Anahtarı Altyapısı” ile 

kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması sağlanarak kişisel ye da kurumsal veriler koruma 

altına alınmıştır (Uçkan, 2003: 79).  

2.2. Türkiye’de E-Demokrasi/E-Devleti Uygulamaları 

Türkiye’de bilgi toplumu hedefinin gerçekleştirilmesi sürecinde e-devlet çalışmaları 

kapsamında somut adımların atıldığı yıl olarak 1998 yılı kabul edilmektedir. Türkiye Bilişim 

Derneği’nin bu kapsamda yaptığı çalışmalar ve TBMM’de Bilgi ve Bilgi Teknolojileri 

Grubu’nun oluşturulması bu tarihte söz konusu olmaktadır (Arifoğlu, 2004: 168-169). 1998 

yılında 1998/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu bilgisayar ağının hayata geçirilmesi 

amacıyla KamuNet Teknik Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından 2002 yılında 

eAvrupa+ ve e-Türkiye çalışmaları doğrultusunda e-Devlet’e Geçiş Eylem Planı 

hazırlanmıştır. 2003-2005 yılları arasında ise e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. 2006 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında bilgi toplumuna 

yönelik 2006-2010 yıllarını kapsayan ve vatandaş odaklı hizmet dönüşümünü temel alan 

“Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur 

(www.edevlet.gov.tr). 

Tek bir kimlik doğrulama işlemiyle tüm hizmetlerin ortak bir noktadan hızlı bir şekilde 

kullanıcıya ulaştırıldığı “E-Devlet Kapısı” uygulaması 18 Aralık 2008 tarihinden bu yana 

hizmet veren önemli bir platformdur. E-Devlet Kapısı'nın kurulması, işletilmesi ve 

yönetilmesi görev ve sorumluluğu Bakanlar Kurulu’nun 10/08/2006 tarihli kararı ile 

Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin 

katılımıyla Türksat A.Ş. tarafından yürütülmektedir (static.turkiye.gov.tr) 

“www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden ulaşılan e-devlet kapısı, kamudan hizmet alan 

vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmakta, kamunun e-dönüşümünde maliyetleri düşüren 

çözümler sunmaktadır. Günümüz itibariyle 34.802.714 kayıtlı kullanıcıya sahip olan sistem, 

2.326 hizmete erişim sağlamakta ve 360 kurumu yönetişim çerçevesinde bünyesinde 

barındırmaktadır (www.turkiye.gov.tr/). Ayrıca, Adres Kayıt Sistemi ve Elektronik Kamu 

Alımları Platformu (EKAP) oluşturulmuş, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Kimlik 

Kartı projelerinin pilot uygulamaları tamamlanarak yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Kamu Güvenli Ağı, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı 

gibi e-devlet hizmet sunumu için gerekli olan temel bilgi sistemleri oluşturulmuştur. Ek olarak 

eğitim, sosyal güvenlik, sağlık gibi alanlarda uygulama projeleri gerçekleştirilmeye devam 

edilmektedir (10. Kalkınma Planı, 2013). 

http://www.edevlet.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
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E-demokrasi genelinde bakıldığında ise Türkiye’de e-demokrasinin e-katılım, e-müzakere, e-

lobilicik gibi araçlarla uygulama alanı bulduğu görülmektedir. Merkezi ve yerel düzeyde 

yetkili makamların web sayfaları aracılığıyla faaliyetlerinden vatandaşları haberdar etmeleri, 

vatandaşların şikayet ve taleplerini almaları, hizmetlere yönelik görüş anketleri düzenlemeleri 

gibi online uygulamalara başvurmaları, karar alma sürecini vatandaşlara daha erken 

açmaktadır ve katılımı artırarak daha geniş kitlelere ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Yine, 

Türkiye’de elektronik oylama, web siteleri ve e-posta hizmetleri aracılığı ile bilgilendirme 

yapma, forum sayfaları ile müzakereler yapma gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi partiler kendilerine ait web siteleri oluşturarak 

gerçekleştirdikleri faaliyetleri seçmenlerine ulaştırmaya çalışmakta, sosyal medya hesapları 

üzerinden seçmenlerle birebir ilişki içerisine girebilmektedir. Örneğin günümüzde TBMM 

çatısı altındaki her partinin ve neredeyse tüm milletvekillerinin kişisel “Twitter” hesabı 

bulunmaktadır. 

E-katılım, e-müzakere, e-lobilicik gibi aşamaları çeşitli uygulamalarla yaşayan Türkiye’de e-

demokrasi için ulaşılacak son hedef olarak düşünülebilecek olan e-oylama aşamasına henüz 

geçilmemiştir. Seçimlerde oy pusulaları yerine bilgisayar veya bilgisayarlı oylama araçlarının 

kullanılması olan e-oylama, sandıklar, zarflar, oy pusulaları, mürekkep ve mühür gibi 

seçimlerde karşımıza çıkan araçlar kullanılmadan, oylama işleminin otomasyonunu kiosk 

cihazları, dokunmatik ekrana sahip bilgisayarlar gibi araçlarla sağlamaktadır (Çetin, 2010: 

82). 

2.3. E-Demokrasi ve E-Devlet Üzerine Fırsat ve Tehditler 

Bilgi çağı ve değişen yönetim algısı ile birlikte BİT, kamu yönetiminde hem teorik hem de 

pratik açıdan geniş bir alanda yer bulmuştur. Hizmet sunum biçimleri ve araçları, örgütlenme 

ve personel yönetimi, siyasi ve idari karar alma mekanizmaları gibi çeşitli konularda 

kolaylıkları beraberinde getiren BİT, kamu kurumları tarafından e-devlet kavramı 

çerçevesinde şekillenen bir süreç dâhilinde benimsenmekte ve yönlendirilmektedir 

(Yerlikaya, 2015: 2). Sunulan söz konusu yeni imkânlar, günümüzde temsili demokrasinin 

yerini alacak bir doğrudan demokrasi ortamı sağlamıyor olsa da halk katılımının artırılması 

yönünde avantajlar sağlamaktadır. 

Öncelikle e-demokrasi bireylerin düşüncelerini yönetime iletecek bir müzakere alanı 

sunmaktadır. Elektronik forumlar, anketler, e-posta sistemleri gibi araçlarla fikir alış verişi 

yapılmakta, sorunlar saptanmakta, istek ve şikâyetler dile getirilmektedir. Geniş bir kitle ile 

kısa zamanda bir araya gelme imkânı sunan internet aracılığıyla düzenlenen imza 

kampanyaları politika sürecinde kararlara yön verme veya karara itiraz etme fırsatları 

sunmaktadır. Söz konusu sürecin baskı ve çıkar gruplarına veya bu grupların web sitelerine 

üye olarak gerçekleştirilmesi seçenekleri ise daha etkin bir organizasyonu sağlayabilmektedir 

(Çetin, 2010: 85). BİT, kurumsal ve psikolojik sınırları ortadan kaldırarak, bireyi olası zaman 

ve mekân kısıtlarından kısmi olarak bağımsız kılmakta ve internet erişimine sahip bireylere 

kendini ifade fırsatı sunarak onları güçlendirmektedir. Bilgi ve söylem sahibi olmak, politika 

aktörü olmanın zorunlu şartıdır. Dolayısıyla BİT, bireylere politika aktörü olma olanağı sunan 

bir araç niteliği taşımaktadır (Yerlikaya, 2015: 34). 

E-demokrasi kapsamında e-devlet modeline geçilmesi, devletin kamu hizmeti sunarken 

yaşadığı ağır bürokratik süreçlerden ve kırtasiyecilikten uzaklaşması ve giderek artan kamusal 

ihtiyaçların etkin ve hızlı karşılanması yönünden önem arz etmektedir (Arı, 2009: 13). 

Katılımcılık perspektifinden bakıldığında önemli oranda bir altyapı sağlayan e-demokrasi ve 

e-devlet uygulamaları bazı tehdit ve riskleri de barındırmaktadır. Uçkan’a göre bunların 
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başında dijital bölünme ya da dijital uçurum olarak adlandırılan BİT’e erişim noktasında 

yaşanan adaletsiz dağılımdır. E-demokrasi fikrinin hayata geçmesinde olduğu kadar e-devlet 

mekanizmalarının sorunsuz şekilde yürütülmesinde de engel teşkil eden durum (Uçkan, 2003: 

4) kimi kesimleri, e-demokrasinin diyalog ve tartışma ortamı oluşturmak yerine bilgi akışını 

kısıtladığı düşüncesinde birleştirmektedir. Toplumda bilgisayar okuryazarlığı olan elit kişileri 

bu konuda geri kalmış kesimden ayırma tehdidine yol açan dijital bölünme, aynı zamanda 

bilgisayar sisteminin ve toplumsal sistemin elit kesimi iktidarda tutacak şekilde tasarlanması 

riskini de taşımaktadır (Çetin, 2010: 92). 

Söz konusu teknolojik uygulamalar, insan hakları savunucuları tarafından birey 

mahremiyetini tehdit ettiği yönünde eleştirilmektedir. “Akvaryum Toplumu”, “Dijital 

Hapishane” gibi tanımlamalarla ifade edilen tehdit, BİT temelli cep telefonlarının dinlenmesi, 

güvenlik kamerası veya mobese sistemleri gibi araçlarla günümüz toplumunun bir gözetim 

toplumu haline getirilmesidir (Aydın, 2007: 296). E-devlet ile geliştirilen ileri kimlik 

tanımlama, kayıt tutma ve izleme imkânları, bireylerin kendi rızaları dışında izlenmesi riskini 

doğurmaktadır (Yerlikaya, 2015: 44). Bunların yanı sıra internet üzerinde bulunan bilgilerin 

çalınabilmesi, internetin virüs saldırılarına açık olması, siber saldırılara karşı zayıflık gibi 

tehditler e-uygulamalar için karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, ileri 

seviyede BİT altyapısı ve araçlarına sahip olmanın getirdiği yüksek maliyetler, teknik 

altyapının ve birimler arasında koordinasyonun sağlanmasındaki zorluklar yine engeller 

arasında sayılmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, yönetişim temelinde devlet, sivil 

toplum ve özel sektör arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandırmıştır. Teknolojinin 

sağladığı imkânlarla bilgiye erişim kolaylaşmış, haberleşmenin iyileştirilmesi ve 

kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi ile işlemlerin otomatikleşmesi sağlanmıştır. Uygulanan 

politikalarda verimlilik ve etkinlik düzeyinin yükseltilmesi, şeffaf ve hesap verebilir bir 

yönetimin sağlanması esas amaç olmuştur. Bu durum ise e-demokrasi ve e-devlet anlayışını 

ortaya çıkarmıştır. E-demokrasi ve e-devlet amacının gerçekleşmesi, büyük oranda BİT’nin 

tüm toplum kesimlerine eşit ve adil bir şekilde dağılmasıyla ilişkilidir. Zira demokratik bir 

toplum için temel olan temsil ölçütlerinin karşılanması başlıca gerekliliktir. 

E-demokrasi sisteminin başarılı olması için vatandaşın bilgilendirme, temsil etme, oy 

kullanmaya teşvik gibi unsurlarla süreç içinde aktif katılımının sağlanması gerekmektedir. 

Vatandaşa danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yine yapılması gerekenler arasındadır (Çetin, 

2010: 79). Birçok ülkede uygulanan e-oylama sistemleri de geleneksel sistemlerle benzer 

şekilde ücretsiz, doğrulanabilir ve güvenilir olma özelliklerini taşımalıdır. Söz konusu 

sistemde sadece oy kullanma hakkına sahip olan bireyin oylamaya katıldığı ve her oyun 

sadece bir kez sayıldığı garanti altına alınmalı, oylama süreci boyunca her aşamada oylamanın 

gizliliği korunmalıdır. Teknik açıdan e-oylama için genel olarak öneriler arasında “Smart card 

(Akıllı Kart)”lar yer almaktadır. Eğitim kurumlarından bankacılık sektörüne kadar geniş bir 

yelpazede kullanılabilen kartlar, üzerine yerleştirilmiş bir çip vasıtasıyla bilgi taşıyabilmekte 

(Çetin, 2010: 79- 80) ve kişiye özel olması nedeniyle e-oylama için uygun araçlar içinde yer 

almaktadır. Freeman’a göre internet teknolojileri seçmen gruplarına hızlı ulaşımı sağlayan, 

adaylar ve seçmenler için seçim kampanyalarını ve ilişkileri yöneten bir araç haline gelmiştir. 

Bu kapsamda bu teknoloji kullanılarak oluşturulacak olan seçim istasyonları, bölgedeki 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

405 

 

seçmenleri kendi parlamento üyelerine e-posta, interaktif oylama gibi yöntemlerle fikirlerini 

açıklama konusunda teşvik edecektir (Freeman, 1997: 16-17). 

E-demokrasi ve e-devlet önündeki bir diğer engel olan dijital bölünmenin üstesinden 

gelebilmek için ise internetin yeni coğrafyalara ulaşmasının sağlanması, internet 

okuryazarlığını artırma adına kurs ve seminerler düzenlenmesi gerekmektedir (Çetin, 2010: 

4). Dijital bölünmeyi azaltmaya yönelik yapılan çalışmalara ilköğretim, lise ve üniversite 

düzeyinde bilgisayar sınıfları oluşturulması, bilgisayar sayısının artırılarak her kademede 

internet kullanımının yaygınlaştırılması örnek verilebilir. Beşeri altyapının diğer bir kolunu 

ise BİT alanında uzman personel oluşturmaktadır. Uygulamaların sağlıklı yürütülmesi için 

gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacı, kurumlar tarafından özel eğitimlerin verilmesi veya bilgi 

teknolojileri konusunda özel sektör ile işbirliği yapılarak giderilebilir. 

BİT kullanımı ile ortaya çıkan bir diğer sorun alanı olan mahremiyet ve güvenliğin 

sağlanması ise devletlerin güçlü yazılımlar ve yasal düzenlemeler aracılığıyla mücadelesini 

gerekli kılmaktadır. Bilgi güvenliği için teknolojik alt yapının sağlanması kadar hukuksal alt 

yapının da sağlanması bir ülkede e-demokrasiden söz edebilmenin birincil şartını 

oluşturmaktadır. Şahin’e göre elektronik işlemler çerçevesinde e-kimlik doğrulama, kişisel 

bilgi koruması gibi konular üzerinde yapılacak yasal düzenlemeler vatandaşların online 

hizmet sunumlarını benimsemesi açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda her bakanlıkta 

oluşturulacak merkezi bir BİT departmanı kurumsal düzenlemelerin başında gelmektedir 

(Şahin vd., 2004: 239). Konunun önemi dolayısıyla İçişleri Bakanlığı, siber saldırılara karşı 

81 ilde uzman ekip oluşturmak amacıyla çalışma başlatmıştır. Tüm kurum ve kuruluşlarda 

siber kalkanların oluşturulması gerekliliği üzerinde duran Bakanlık, tüm illerin valiliklerine 

genelge göndermiş ve her ilde eğitim çalışmalarının başlamasını istemiştir. İnternet 

uzmanlarınca verilecek eğitime internet konusunda deneyimli mühendis ve teknik elemanlar 

katılacaktır. Eğitim programı kapsamında, siber güvenlik temelleri, saldırganlar, siber 

saldırılara ilişkin Türkiye mevzuatı, dünyada mevzuat örnekleri, siber güvenlik işbirlikleri, 

siber güvenlik saldırıları, bilgi toplama, sızma, hak yükseltme ve bilgi sızdırma, güvenlik 

duvarları, zararlı yazılımlar, sistem güncellemeleri, uygulama güvenliği gibi konular yer 

almaktadır (www.aksam.com.tr). Yine, siber güvenliği sağlayabilecek uzman iş gücünün 

yetiştirilmesi ve şirketlere güvenlik açığı konusunda danışmanlık verilmesi 

amacıyla “Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi” açılmıştır 

(www.bauhaber.com). Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2016-2019 Ulusal 

Siber Güvenlik Stratejisi ise “Stratejik Siber Güvenlik Amaçları ve Eylemleri” başlığı altında 

siber güvenlik alanında yetkin personel yetiştirilmesi ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen 

personel, araştırmacı ve öğrencilerin teşvik edilmesi maddesine yer vermiştir 

(www.udhb.gov.tr). Bu kapsamda Bakanlık “Siber Güvenliğe Sefer Görev Emri” düzenlemesi 

üzerinde çalışmaktadır. Düzenlemenin önemli bir ayağını Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu’nun (BTK) düzenlediği yarışmada dereceye giren ve Ulusal Siber Olaylara 

Müdahale Merkezi’nde (USOM) göreve başlayan hacker’lardan oluşan siber güvenlik ordusu 

oluşturmaktadır (www.haberturk.com). Bakanlık uzmanları tarafından çalışılan yeni yasa 

kapsamında gerektiği durumlarda özel şirketlerdeki ve kamu kurumlarında görevli siber 

güvenlik uzmanları ülke güvenliği için siber orduya da hizmet vermek amacıyla göreve 

çağırılabilecektir (milatgazetesi.com/).  

Bilgi iletişim teknolojilerinin sağlıklı şekilde uygulanması/gelişim için güvenli ağ 

bağlantılarının kurulması, servis sağlayıcıların bütünleştirilmesi için portalların oluşturulması, 

devlet, vatandaş ve iş yerleri ile koordinasyonun sağlanması yapılması gerekenler arasında yer 

almaktadır. Halkın sahip olduğu demokrasi bilinci ve internet kültürü, elektronik katılım 

uygulamalarının sağlıklı şekilde hayata geçirilmesinde hayati rol oynamaktadır. “E” 

http://www.aksam.com.tr/
http://www.bauhaber.com/
http://www.udhb.gov.tr/
http://www.haberturk.com/
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uygulamaların kısır bir girişim olarak kalmaması ve yürütülen projelerin sadece internet 

kullanan belli bir kesimin katılımını sağlamaktan daha fazlasını ifade etmesi için temel 

çalışmaların yerine getirilmesine özen gösterilmelidir. 
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ÖZET: Halk desteği siyasal iktidarlar açısından en önemli meşruiyet unsurlarından birisidir. 

Ancak bir siyasal iktidar için halk desteğinin varlığı kadar iktidarın konumuna ve kamu 

politikalarına yaptığı katkı da önemlidir. Başka bir ifade ile iktidarın bu desteği siyasa 

üretimine ve planladığı reformlara yansıtabilme becerisi siyasal iktidarın pragmatik yönünü 

belirleyecektir.   

Türkiye’de 2002 yılında iş başına gelen siyasal iktidarın, üst üste elde ettiği ve uzun yıllar 

görülmemiş olan seçim başarıları bu süreçte toplumda önemli bir desteğe sahip olduğunu 

göstermektedir. Hedefleri arasında “bürokratik vesayetin kaldırılması” ve “bürokratik 

devletten hizmet devletine dönüşüm” ün önemli yer tuttuğu siyasal iktidar, yeni yönetim 

anlayışına paralel olarak başta demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler ile kamu yönetimi 

alanında olmak üzere çok önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformlar bürokrasinin, 

siyasetçiler yanında artık halka karşı da eskisinden çok daha sorumlu, verimli, etkin, 

toplumun beklentilerini karşılayan bir anlayışa sahip olmasını zorunlu kılmıştır. Bu süreçte 

siyasal iktidarın sahip olduğu halk desteğinin etkilerini yansıtmada katılım, hak arama, 

bürokrasinin denetimi ve bireylerin bu denetim yollarını kullanmasını kolaylaştıran Bilgi 

Edinme ve Değerlendirme Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurulu, Etik Kurulu, BİMER gibi 

mekanizmaları hayata geçirmesi önemli katkılar yapmıştır.  

Mevcut tabloda bürokrasi, bir süredir önemli bir kamuoyu desteğini arkasına alan, değişim ve 

dönüşüm sürecinin temel aktörü olan siyasal iktidarın dönüştürücü baskısını üzerinde 

hissederken benzer bir baskıyı hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık, bilgi edinme vb. ilkelerle 

kamu hizmeti sunmakla sorumlu olduğu, iktidara büyük oranda desteğini sunmuş olan 

kamuoyundan da görmektedir. Bu bağlamda çalışma siyasal iktidarın bu süreçte sahip olduğu 

halk desteğini bürokratik zihniyetin değişim ve dönüşümü noktasında bir baskı ve denetim 

unsuru olarak nasıl aktive ettiği üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal İktidar, Bürokrasi, Halk Desteği, Dönüşüm  

Jel kodları: H11, H83, H89 

 

THE ROLE OF PUBLIC SUPPORT IN THE TRANSFORMATION OF THE 

BUREAUCRACY IN TURKEY 

 

ABSTRACT: Public support is one of the most important elements of legitimacy for the 

political power. But, as well as the existence of public support, it is also important for a 

political power to contribute to the position of power and public policies. In other words, the 

ability of political power to reflect this support to production of policy and to the planned 

reforms will determine the pragmatic side of political power. 
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The unprecedented electoral successes achieved for many years of the political power, which 

came to power in Turkey in 2002 indicates that political power has an important support in 

society. The political power in whose goals "removal of bureaucratic guardianship" and 

"transformation from the bureaucratic state to the service state" have an important place has 

carried out very important reforms, in the field of democratization, fundamental rights and 

freedoms and public administration in parallel with the new administration approach.  

These reforms have also obliged the bureaucracy to have an approach which is more 

responsive, productive, effective, meeting the expectations of society than in the past against 

the people as well as politicians. In this process, mechanisms easing participation, right to 

legal remedies, supervising the bureaucracy and using individual means of control such as 

Right to Information Assessment Board, Ombudsman Institution, Ethics Committee and the 

BIMER have made important contributions in regard to reflecting the effects of public support 

belonging to the political power, 

In the current situation, while the bureaucracy feeling the transformative pressure of political 

power which is one of the main actors of change and transformation process and backed a 

significant public support, it also sees a similar pressure from the public for which it is 

responsible for providing public services, with the principles such as accountability, openness, 

transparency, information acquisition etc. In this context this study focuses on in this period, 

how public support has been activated by the political power as a pressure and control 

element at the point of change and transformation of the bureaucratic mind. 

Key Words: Political Power, Bureaucracy, Public Support, Transformation 

Jel Codes: H11, H83, H89 

GİRİŞ 

Devlet elitlerinin siyasal kültürü olarak kökleri Osmanlı’da bulunan ve özellikle son yüz elli 

yılda devletin bekasını her şeyden üstün tutma iddiasıyla varlığını pekiştiren bürokratik 

anlayış 21. yüzyılın ilk on yılında iç ve dış dinamiklerin etkisiyle siyasal, sosyal, ekonomik ve 

yönetsel anlamda büyük bir değişime zorlanmıştır.  

Bu değişim ve dönüşümün sürükleyicisi geçmişten bugüne devletin gölgesinde kalmış olan 

siyasetin alanını genişletmek isteyen ve bu amaçla devleti “bürokratik devletten hizmet 

devletine” dönüştürme iddiasıyla çeşitli reformlar ve yasal- kurumsal düzenlemeler 

gerçekleştiren siyasal iktidar olmuştur. Diğer taraftan söz konusu değişim sürecinde siyasal 

iktidarın çok çeşitli mecralardan destek aldığı görülmektedir. Bu mecralar arasında AB üyelik 

sürecinin yönetime kattığı dinamizm,  küresel konjonktürün uygunluğu*, dönüştürücü aktör 

olarak Ak Parti’nin siyaset sahnesine çıkış aşamasında toplumun değişik kesimlerini 

(islamcılar, muhafazakarlar, liberaller vb.) temsil etmesi ve ideolojiden ziyade hizmet 

siyasetini temel alan politikaları ilk bakışta dikkat çekmektedir.  

                                                 

* Özellikle 1994 ekonomik krizi, 28 Şubat 1997 siyasal krizi ve 2001 siyasal/ekonomik krizi 

toplum nezdinde mevcut siyasal partilerin sorunlara çözüm üretmek bir yana bilakis sorun 

üreten yapılar olarak görülmesine yol açmış, siyasete yeni bir nefes getirecek ve kendisine bir 

şans verilecek yeni bir parti beklentisi oluşmuştur.      
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Devleti; koşulsuz itaati şart koşan/kadiri mutlak bürokratik devletten, bireye hizmet için var 

olan etkin bir hizmet devletine dönüştürme iddiasındaki siyasal iktidarı güçlü kılan en önemli 

unsurlardan birisi sahip olduğu halk desteği olmuştur. Nitekim bürokratik vesayetin 

kaldırılması sürecinde sık sık dile getirilen “millet iradesinin” her şeyin üzerinde olduğu, 

meşruiyetini halktan alan ve özellikle Türk siyasal yaşamında iz bırakan Demokrat Parti 

dönemine yapılan göndermelerle tarihsel bir misyonun yerine getirilmekte olduğu vurgusu 

sahip olduğu halk desteğinin siyasal söylemlere de yansımasıdır. Dolayısıyla bu tarihi 

misyonun da bir gereği olarak bürokratik devletin dönüşümünde halk desteğinin etkili bir 

unsur olarak kullanımına yönelik kapsamlı ve rasyonel politikaların geliştirildiği 

görülmektedir. Örneğin gizlilik ve dışa kapalılık temelli bürokrasinin hesap verebilir, şeffaf ve 

açık hale getirilmesine yönelik reformlar ile (bilgi edinme kanunu, ombudsmanlık kurulması, 

BİMER uygulaması, halkın yönetime katılımını sağlayan mekanizmalar) demokrasinin ve 

insan haklarının geliştirilmesiyle vatandaşın kamu yönetiminin denetlenmesinde önemli bir 

aktör haline gelmesi sağlanmıştır. 

Bu bakımdan çalışmada öncelikle Türkiye’de bürokrasinin tarihsel seyri ve 2000’li yıllara 

gelen birikimin açıklanması, derin ve köklü bir yapıya sahip bu gücün dönüşümünün ne denli 

önemli olduğunu ortaya koyacaktır. Sonrasında ise özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde yeni 

kamu yönetimi anlayışının bürokrasi üzerinde meydana getirdiği etkilere değinilerek bu 

sürecin 2000’li yıllarda gerçekleştirilen bürokrasinin dönüşümüne nasıl bir alt yapı hazırladığı 

ortaya konmaya çalışılacaktır. Son bölümde ise bu gelişmeler ışığında bürokratik vesayeti 

dönüştürme iddiasındaki güçlü bir siyasal iktidarın sahip olduğu halk desteğini dönüşüme 

kanalize etmekte kullandığı mekanizmalar üzerinde durulacaktır.          

TÜRKİYE’NİN BÜROKRASİ TARİHİ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve idari sisteminin, Osmanlı’da belirginleşen tarihi bürokratik 

bir geleneğin üzerine biçimlendirildiğini söylemek mümkündür. Cumhuriyet’e getirilen bu 

birikimin özellikle son iki yüzyılda önemli bir değişim geçirerek patrimonyal bürokrasiden 

yasal- rasyonel bürokrasiye doğru bir akış gerçekleştirmeye çalıştığı görülmektedir. Ancak bu 

akışta bürokrasinin günümüze kadar çeşitli örnekleri görülen ciddi dirençleriyle karşılaşılması 

onun patrimonyal geleneklerinin gücünü ve sürekliliğini göstermesi açısından anlamlı 

olmuştur.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kurumlaşma aşaması olan Klasik Dönem’de (14- 17. yy başı) 

bürokrasi, kul sistemi olarak adlandırılan, siyasal otoriteye (sultana) tam bağımlı, toplumdan 

ayrı ve en yüksek mevkilere kadar yükselebilen bir yönetici sınıf modeli görünümündedir. 

Nitekim bu yapı herhangi bir toplumsal tabakadan yönetim bağlamında etkilenmemiş bilakis 

tüm toplumsal tabakaların üzerinde bir hakimiyet alanı yaratmıştır.  

Bu süreci takip eden ve “Bozulma ve Gevşeme Dönemi” olarak nitelendirilebilecek iki asırlık 

süre ise bürokrasinin göreli olarak rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde yozlaştığı, yönetime dair 

pek çok Türk- Osmanlı eserinde vurgulanan adalet ve liyakat düsturundan uzaklaşıldığı bir 

dönemdir. Nitekim bu dönemde yazılan birçok eserde† yönetimdeki bozulmanın ve bilhassa 

bürokrasideki yozlaşmanın boyutları açıkca görülebilmektedir.            

                                                 

† Bu eserler arasında; Katip Çelebi’nin Düsturü’l-amel li-islahü’l-halel (1653), Hüseyin 

Hezarfen’in Telhisü’l-beyan fi kavanin-i al-i Osman (1675), Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın 

Nesayihü’l Vüzera ve’l-Ümera (1714-1717)  ve Canikli Ali Paşa’nın “Tedbîr-i Nizâm-ı 

Memleket” i sayılabilir. 
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 Siyasal iktidar ve bürokrasi açısından büyük bir dönüşümün ayak sesleri ise 19. yüzyılın 

başından itibaren duyulmaya başlanmıştır. Bu dönem modernleşme‡ ve Batılılaşma§ 

çabalarının anayasa/yasacılık ve temsili meclislerle güçlendirilerek siyasal iktidarın (sultan) 

sınırlandırıldığı, reformların planlayıcısı ve yürütücüsü olan bürokratların yönetimde daha 

güçlü ve söz sahibi siyasi aktörler olarak ortaya çıktığı dönemdir.   

Cumhuriyet Dönemi ise 20. yüzyılın ilk çeyreği biterken, Osmanlı’nın güçlü bürokratik yapısı 

ve devlet geleneğinin aynen alındığı ancak devletin yapı ve işleyişinde sistematik bir 

değişimin öngörüldüğü bir dönemdir. Bu değişim özellikle siyasi rejim ve medeniyet alanında 

kendisini gösterir (Eryılmaz, 2008: 137). Bu dönem bürokrasinin siyaset temelinde yeniden 

parladığı, etkinliğinin ve ilerici unsurlarının ön planda olduğu, toplumun bürokrasinin 

sürükleyiciliğinde dönüştürülmeye çalışıldığı bir dönemdir.  

Çok partili hayata geçilmesiyle bürokrasinin siyaset ve toplumla ilişkilerinde yeni ve farklı bir 

döneme kapı açılır. Bu dönem siyaset ve bürokrasinin bir ayrışma yaşadığı, bu ayrışmada 

bürokrasinin asli rolü olan “karar ve kuralları uygulayan kamu hizmeti aracı” konumunu 

kendisine yeterli görmediği ve elde ettiği gücü korumak istediği çatışmacı bir dönem 

olmuştur. Söz konusu çatışma sürecinde siyasal sistemin, etkinliğini artırdığına, bürokrasinin 

ise bir geri çekilme yaşamasına rağmen olumsuz politika ve siyasal sistemi sabote etme 

çabalarıyla azalan etkinliğini yeniden kazanmaya çalıştığına tanık olunmuştur.    

20. yüzyılın son çeyreğinde toplumsal sistemde meydana gelen değişimlerin etkilediği sosyo- 

ekonomik grupların siyaset- bürokrasi ilişkilerine kanalize olmaya başlamasıyla siyaset- 

bürokrasi ilişkilerinin küresel konjonktürün gerekleriyle örtüşen yeni bir mecraya taşındığı 

gözlemlenmektedir. 

Bu mecra “yeni kamu yönetimi” anlayışı olarak adı konan ve başta yönetsel alanlar olmak 

üzere hemen her alanda değişimin ana teması haline gelerek ulusal bağlamda kamu 

bürokrasilerinin işleyişini ve iş yapma biçimini değiştirmesini zorunlu kılan bir süreci ifade 

etmektedir. Bu süreçte kamu yöneticileri yönetimi yeni ilke ve değerlere göre yeniden 

keşfetmek zorunda kalarak hizmet sundukları alanlarda toplumsal taleplere doğrudan ve etkin 

şekilde cevap verebilecek, daha iyi hizmet için daha yaratıcı olan, süreç geliştiren, risk alan ve 

hesap verebilecek bir pozisyona zorlanmışlardır.  

                                                 

‡ Öğün, Türk modernleşmesinin iki yüzyıllık serüvenin kısmi modernleşmeden radikal 

modernleşmeye yönelik bir seyir izlediğini belirtir. Ona göre Tanzimat’tan beri modern bir 

devlet olmanın çabaları ve birikimi trajik olarak aşılamayan “tarihsel tortulara” çarpmıştır. 

Eski, kendisini yeni biçimlerde yeniden üretmiştir. Ya da kurumsal değişimler toplumsal 

değişimlerle beslenmediği için eksik kalmış, yabancılaşmış ve işlevsizleşmiştir (Öğün, 2002: 

195).     

§ Batılılaşma Türkiye’de çok zaman modernleşme ve Avrupalılaşma ile iç içe geçmiş bir 

kavram olarak kullanılmıştır. Batılılaşmanın, Türk modernleşmesinde bir düşünce akımı 

olmaktan bir ideolojinin uzantısı olmaya varan gel gitlerinin bir çözümlemesi için bkz. 

Kahraman, H. Bülent (2002). Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadusu Türk 

Modernleşmesi Kurucu İradesine Yeni Bir Bakış Denemesi, Liberalizm, Devlet, Hegemonya 

içinde, E. F. Keyman (der.), İstanbul: Everest Yayınları.   
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Bu sürecin bürokrasinin dönüşümüne olan etkileri değerlendirildiğinde siyasi karar 

vericilerin, yönetim anlayışında, iş yapma biçimlerinde ve toplumsal alanda meydana gelen 

bu hızlı değişime sessiz kalmadıkları, değişimin ve dönüşümün yönetimi konusunda kamu 

bürokrasisini yapısal reformlarla, etkinlik, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, 

demokratikleşme, yerelleşme ve yönetime katılma araçlarıyla etkiledikleri görülmektedir.  

SİYASAL İKTİDARIN HALK DESTEĞİ VE BÜROKRASİNİN DÖNÜŞÜMÜNDE 

2000’Lİ YILLAR  

2000’li yıllarla birlikte Türk siyasetinde Ak Parti ile temsil edilen, halen devam eden yeni bir 

tek parti iktidarı dönemi başlamıştır. 2002 yılından itibaren girdiği her seçimi kazanan 

Parti’nin iktidara gelmesinden itibaren yönünü ileri demokrasiye, daha kapsamlı hak ve 

özgürlüklere, daha barışçıl ve katılımcı bir toplumsal yapıya çevirmesi özellikle seçimlerle 

belirginleşen toplumsal desteğinin altında yatan en önemli etkenlerdir. Bu süreçte başarı; 

küresel konjonktürün uygunluğu, gelişen ekonomi ve artan refah ile teknolojik gelişmelerinde 

desteğiyle halk iradesinin geçmişe nazaran daha etkili araçlarla sandığa yansımasıyla 

sağlanmıştır.  

Ak Parti’nin, Türkiye’de uzun yıllar görülmemiş seçim başarılarına sahip olması, bu süreçte 

toplumda önemli bir desteğe sahip olduğunu göstermektedir. Ancak çağdaş siyaset bilimi 

açısından toplumsal desteğin varlığı kadar bu desteğin siyasal iktidarın konumuna ve 

uygulamak istediği politikalara ne derece katkı yaptığı önemlidir. Başka bir deyişle iktidarın 

bu desteği siyasal yaşamda ve iktidarı süresince etkin kullanıp kullanamadığı sorusuna 

verilecek cevap önemlidir.  

Bu hususta siyasal iktidar, iktidarının başarısı ve reformların gerçekleştirilmesinde itici gücün 

millet iradesi olduğunu, gücünü milletten aldığını sürekli vurgulamakta, bu husus Parti 

metinleri ve yöneticilerinin beyanatlarında da açıkça görülmektedir. Nitekim özgürlükçü 

demokratik rejimlerde esas olan irade, milletin iradesidir. Bu rejimlerde iktidarlar milli 

iradenin tezahür ettiği hür ve serbest seçimler yoluyla göreve gelir; iktidarın görevde kalması 

veya görevden ayrılması da ancak demokrasinin kurum ve kuralları çerçevesinde mümkün 

olmaktadır (Yayla, 2014, www.yenisafak.com.tr). Dolayısıyla demokrasilerde hür ve serbest 

seçimler yoluyla sahip olunan halk desteği bir iktidarın meşruiyetini sağlayan tek değil ama 

en önemli kriter olduğu gibi tekrarlanan seçim başarıları uygulanan politikaların 

desteklendiğini göstermesi açısından iktidara güven veren bir unsurdur. 

Keyman, Ak Parti’nin “seçim hegemonyası” olarak adlandırdığı bu süreçte, seçim yoluyla, 

sadece meşruiyet kazanma değil; daha da önemlisi, siyasi gücünü artırma, rakiplerine karşı 

alternatifsiz olma ve Türkiye’yi dönüştürme gücünü yenilediği, sandık ve sandık-demokrasi 

ilişkisinin her seferinde siyasal iktidara, meşruiyet, güç, iktidar artırımı ve Türkiye’yi 

dönüştürme kapasitesi kazandırdığını belirtmektedir (Keyman, 2014, www.iletisimve 

diplomasi.com). 

Şekil 1’de görüleceği gibi iktidara geldiği 2002 yılından itibaren geçen on yıllık süreçte 

girdiği her seçimi (genel/yerel) istikrarlı ve sürekli artan bir oy oranıyla kazanmış olan AK 

Parti’nin, politikalarının, buna bağlı olarak vesayete karşı mücadelesinin ve ülkenin değişimi 

ve dönüşümü yönündeki çabalarının kamuoyu nezdinde karşılık bulduğu görülmektedir.** 

                                                 

** AK Parti genel seçimler bazında 2002’de %34.28, 2007’de %46,58 ve 2011’de %49,83 oy 

oranıyla seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. Yerel seçimler baz alındığında ise girdiği 

http://www.yenisafak.com.tr/
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Şekil 1. AK Partinin (2002-2011) Genel ve Yerel Seçimlerdeki Oy Oranları 

 

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu seçim istatistiklerinden derlenmiştir. 

Şekil 1’de seçim sonuçlarının 2011 yılına kadar alınmasının nedeni bürokrasinin 

dönüşümünde toplumun desteğini aktif hale getiren kamu yönetimi reformlarının ve katılım 

mekanizmalarının özellikle iktidarın ilk on yılında gerçekleştirilmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır.   

2003 yılından itibaren siyasal iktidarın, yeni yönetim anlayışına paralel olarak başta 

demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler ile kamu yönetimi alanında gerçekleştirdiği 

reformlar kamu bürokrasisinin, siyasetçiler yanında artık kamuoyuna karşı da eskisinden çok 

daha sorumlu, verimli, etkin, toplumun beklentilerini karşılayan bir anlayışa sahip olmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu süreçte elde edilen toplumsal desteğe, bürokrasinin denetimini ve 

kamuoyunun bu denetim yollarını kullanmasını kolaylaştıran Bilgi Edinme ve Değerlendirme 

Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurulu, Etik Kurulu, BİMER gibi mekanizmaların oluşturulması 

önemli katkılar yapmıştır.  

Mevcut tabloya bakıldığında bürokrasi, bir süredir önemli bir kamuoyu desteğini arkasına 

alan, değişim ve dönüşüm sürecinin temel aktörü olan siyasal iktidarın dönüştürücü baskısını 

üzerinde hissederken benzer bir baskıyı hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık, bilgi edinme vb. 

ilkelerle kamu hizmeti sunmakla sorumlu olduğu, iktidara büyük oranda desteğini sunmuş 

olan kamuoyundan da görmektedir. Dolayısıyla bürokrasi açısından bakıldığında bürokratik 

zihniyetin değişim ve dönüşüm yönünde siyasal iktidardan ve sivil toplumdan gelen çift 

taraflı ve ciddi bir baskıya maruz kaldığı görülmektedir. 

Halkın Yönetime Katılımının Sağlanması 

Yönetimde karar alma süreçlerine katılım, demokratik yönetimlerin önemli unsurlarından 

birisidir. Demokratikleşme sürecine paralel olarak bu bağlamda halkın yönetime katılması ve 

uygulama sürecinde etkin bir denetim aktörü işlevi görmesine yönelik mekanizmalar 

                                                                                                                                                         

ilk yerel seçim olan 2004’de 40,18, 2009’da 38,64 ve 30 Mart 2014’de ise resmi olmayan 

sonuçlara göre %45,6 ile birinci parti olmuştur (www.ysk.gov.tr). 
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oluşturulmuştur. Tam da bu noktada halkın iktidara olan desteğinin seçim kazandırmanın 

ötesinde daha fazla anlam ifade edebilmesi söz konusu mekanizmalar ile sağlanabilmektedir.  

Bilgi Edinme Hakkı ve ilgili Kanun yanında şikayet mekanizmaları olarak da adlandırılan 

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) bu 

mekanizmaların başlıcaları olarak nitelendirilebilir. 

2.1.1. Bilgi Edinme Hakkı 

Günümüzde şeffaf, hesap verebilir bir yönetim oluşturmanın temelinde bireylerin yönetime 

ilişkin tüm aşamalarda bilgi sahibi olma hakkının tanınması yatmaktadır.  Bu nedenle, 

demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun 

olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek üzere 

yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun bir yandan yönetimde şeffaflığın 

sağlanması suretiyle devletin demokratik karakterini güçlendireceği diğer yandan da temel 

hak ve özgürlüklerin kullanımında ileri bir adım oluşturacağı vurgulanmaktadır. Bununla 

birlikte Bilgi Edinme Kanunu, çeşitli yasal düzenlemelerle kural haline getirilen yönetimin 

gizlilik eğilimine ve yasal zeminine yönelik bir değişimi başlatmıştır (Eken, 2005: 97).  

Bu hususta Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun etkinliğini artıran çeşitli düzenlemelerin varlığı 

görülmektedir. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yasası ve ilgili yönetmelikle kamu 

görevlilerine, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olma yükümlülüğü 

getirilmiştir (md. 19). Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasası’nda,†† 5237 

sayılı Türk Ceza Yasası’nda,‡‡ 2872 sayılı Çevre Yasası’nda,§§ ÇED Yönetmeliğinde*** ve 

Türkiye’nin 2006 yılında uygulamaya koyduğu Bilgi Toplumu Stratejisi’nde bilgi edinme 

hakkına değinilmektedir (Öner ve Yıldırım, 2007: 363).  

Süreç içerisinde kanunun amacı olarak belirtilen demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan 

eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanabilmelerinin iyi çalışan medya araçları ve iyi örgütlenmiş baskı grupları ile 

birleşmesiyle, Türk kamu yönetimi üzerindeki denetim çeşitlenmiş ve artmıştır (Al, 2003: 

244). Nitekim Köseoğlu, Yurttaş ve Selek’in 2005 yılında, Bilgi Edinme Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra yaptığı araştırmada vatandaşlar tarafından kamu 

kurumlarından örneğin sicil dosyaları talep edildiği, ihale bilgilerinin sorgulandığı, atamalar 

                                                 

†† İlgi kanunun 7. maddesinde Mali Saydamlık başlığı altında “Her türlü kamu kaynağının 

elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında 

bilgilendirilir” ifadesi yer almaktadır 

‡‡ İlgili Kanunun 121. Maddesi “dilekçe hakkı” ile ilgili olup “kişinin belli bir hakkı 

kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki gerekçe olmaksızın kabul 

edilmemesi halinde altı aya kadar hapis cezasına hükmolunması” bilgi edinme hakkının 

kullanımı için başvurmayı cesaretlendirici bir hükümdür.  

§§ İlgili Kanunun 30. Maddesinde 2006 yılında “Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahiptir” 

şeklinde değişiklik yapılmıştır 

*** Yönetmeliğin 9. Maddesinde “Halkı, yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin 

görüş ve önerilerini almak üzere halkın katılımını öngören bir toplantı yapılacağı,,, toplantıda; 

halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınmasının sağlanacağı” 

belirtilmektedir.   
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ve soruşturmalara ilişkin çeşitli bilgi ve belgelerin istendiği tespit edilmiştir (Köseoğlu, 

Yurttaş ve Selek, 2005: 162). Bu durum vatandaşların uygun mekanizmalar tesis edildiğinde 

bu mekanizmalara kısa süre içerisinde adapte olduklarını, ve sahip oldukları hakları 

kullanmaktan kaçınmayacak şekilde bilinçlendiklerini göstermesi açısından önemlidir.  

Bilgi toplumu olma yolunda 2006-2010 yıllarını kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve bu 

kapsamda geliştirilen Eylem Planı ile 2003 yılında 58 ve 59. Hükümet Acil Eylem Planı’nda 

yer alan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” ve bu proje kapsamında 2004 ve 2005 yıllarında 

uygulanan eylem planları çok daha ileri bir aşamaya taşınmıştır. Bilginin üretilmesi, elde 

edilmesi, kullanılması ve yayılmasına ilişkin tüm süreçleri kapsayan bu çalışmaların bilgi 

edinme hakkının daha etkin kullanımını desteklediği aşikardır. 

Bu hususta dikkat çeken önemli bir kurum 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 

üncü maddesi uyarınca, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen 

kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin 

olarak kararlar vermek üzere kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)’dur. 

Bir kamu kurum ve kuruluşundan bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna 

başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz 

edebilmekte ve Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde vermektedir. 

Kurul, bilgi edinme sürecini tarafsız şekilde dışarıdan izleyen bir otorite olarak yönetimle 

başvuru sahibi arasında bir nevi arabuluculuk işlevi üstlenmekte, bilgi edinme mevzuatının 

nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiğine dair uzman merci olarak karar vermektedir. 

Uyuşmazlık konusunda kurulun verdiği karar, şikâyet konusu bilginin erişime açık olup 

olmadığı sorununu çözüme bağlamakta, yönetimin bilgi edinme başvurusunun reddi yönünde 

verdiği kararın sonuç doğurabilmesi kurulun da aynı görüşe sahip olmasına bağlıdır (Şengül, 

2012: 57). 

Şekil 2. 2005-2016 Yılları Arasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Bilgi Edinme 

Başvuruları 
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Kaynak: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Genel Raporu, 2016 (tbmm.gov.tr). 

Şekil 2’deki veriler incelendiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların 2015 ve 2016’da keskin bir düşüş 

yaşamasına rağmen 2005-2014 yılları arasında her yıl artan bir ivmeye sahip olduğu 

görülmektedir.  Bu durum daha önce de ifade edildiği gibi anılan dönem içinde bilgi edinme 

hakkının kullanımına ilişkin idarenin oluşturduğu yeni imkân ve mekanizmaların 

kamuoyunda karşılık bulduğu ve etkin şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.  

Tablo 2. 2005-2016 Yılları Arasında Yapılan Bilgi Edinme Başvurularının Olumlu 

Cevaplanma Oranı 

YILLAR 200

5 

200

6 

200

7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam 

Başvuru 

Sayısı 

626

.78

9 

864

.61

6 

939

.92

0 

1.09

9.13

3 

1.09

1.58

9 

1.35

3.62

0 

1.42

3.63

6 

2.09

2.46

3 

2.78

4.44

4 

3.29

8.46

5 

1.19

0.32

5 

1.55

2.72

1 

Olumlu 

Cevaplanan 

542

.36

4 

746

.99

9 

751

.08

9 

947.

428 

947.

637 

1.09

8.87

0 

1.24

4.99

5 

1.92

4.60

3 

2.58

3.50

6 

3.11

8.86

4 

1.01

9.46

6 

1.30

8.10

5 

Olumlu 

Cevaplama 

Oranı 

86,

53

% 

86,

40

% 

79,

91

% 

86,2

0% 

86,8

1% 

81,1

8% 

87,4

5% 

91,9

8% 

92,7

8% 

94,5

6% 

85,6

5% 

84,2

5% 

Kaynak: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Raporu, 2016 (tbmm.gov.tr). 

Bilgi edinmede bir diğer önemli husus yapılan başvurulara verilen olumlu cevapların oranıdır. 

Başlangıcından 2011 yılına kadar ortalama % 85’lerde gerçekleşen olumlu cevaplama oranı 

2012, 2013 ve 2014’de %90’ın üzerine çıkmış ancak 2015 ve 2016’da yeniden %85’lere 

inmiştir. 
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Bu rakamlar göstermektedir ki vatandaşlar kamu yönetiminin ve sürekli yüz yüze kaldıkları 

bürokrasinin işleyişiyle uygulamanın başladığı yıllara nazaran daha fazla ilgilenmeye ve 

demokratik haklarını kullanabilme açısından sürece daha fazla müdahil olma imkân ve 

bilincine sahip olmaya başlamışlardır. Bu resim demokratik bir toplumun oluşmasında önemli 

olan, haklarını bilen, sorgulayan, hesap soran ve denetleyen, katılımıyla sürece yön veren 

bilinçli kesimlerin etkinliğinin arttığını göstermektedir. Bugün gelinen noktada vatandaşların 

bilgi edinme hakkından yararlanmada tüm mekanizmaları alabildiğine kullandıkları 

görülmektedir. Kamu bürokrasisinin ise her yıl yapılan milyonlarca bilgi edinme 

başvurusunun iş yükünü hafifletmenin yolunun idari eylem ve işlemlerde en başından itibaren 

açık, şeffaf ve hesap verebilir olmaktan geçtiğini idrak etmeye başladığı düşünülmektedir.       

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının uzun yıllar ihmal ettiği bir husus olan halkla 

ilişkiler politikaları 2000’li yıllarla birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Bu değişim 

sürecinde gerek kapsamı gerekse etkililiği açısından en dikkat çeken uygulama 2006 yılında 

faaliyete geçen Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) uygulamasıdır. 

Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulaması 

olan BİMER’e, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

kapsamındaki her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve öneri her türlü iletişim kanalları 

kullanılarak yapılabilmektedir. Vatandaşların istek, şikâyet, ihbar, görüş ve önerilerini içeren 

başvuruları BİMER koordinatörleri tarafından incelenerek değerlendirilmekte, gereği 

yapılarak sonucundan müracaat sahibine bilgi verilmek üzere ilgili bakanlık, valilik, kamu 

kurum ve kuruluşlarına iletilmektedir. Uygulama devlet ve vatandaş arasında tüm iletişim 

kanallarının açık tutulması esasına dayanmaktadır. 

Şekil 3. BİMER Kapsamında Alınan Başvuru Sayıları 

 

Kaynak: Başbakanlık İletişim Merkezi 2017), (bimer.gov.tr). 

Şekil 3’de görüleceği üzere 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe 

Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlar kapsamında 2016 yılında 

vatandaşlarca BİMER’e yapılan müracaatların sayısı 1.729.952'ye ulaşmıştır. BİMER’in 
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faaliyete geçtiği 2006 yılında 129.297 olan yıllık başvuru sayısı göz önüne alındığında 

başvuru sayısının yukarı yönlü sürekli artan bir ivme izlediği ve geçen on yıllık sürede 

%1300’lük bir artışın yaşandığı görülmektedir. Süreç içerisinde bu kadar büyük artış 

yaşanmasının nedenini kamu hizmetlerinde sorunların artmasından ziyade,  başvuru 

olanaklarının yaygınlığı (mektup, faks, telefon, internet, şahsen) ve hizmetin ulaşılabilirliği ile 

başvuruların cevaplandırılması ve yönlendirilmesinde sistemin etkinliği sebebiyle süreç 

içerisinde vatandaşın özellikle BİMER’i tercih eder hale gelmesi olarak okumak doğru 

olacaktır. Bu uygulama özellikle halkın kamu hizmetlerinden memnuniyetsizliğini en kısa 

sürede, en kolay ve maliyetsiz bir biçimde dile getirmesine hizmet etmektedir. Dolayısıyla 

uygulama geçmişten bu yana yönetime sesini duyuramayan, şikayetini aktaramayan ve 

hakkını arayamayan halkın bu hakkı elde etmesi ve kullanmasında önemli bir kazanım olarak 

dikkat çekmektedir.   

2006 yılında faaliyete geçen ve bakanlık, valilik, belediye ve kaymakamlık idari birimlerinin 

kayıtlı kullanıcı olarak tanımlandığı ve 2012 yılı itibariyle 32.764 kayıtlı kullanıcısı bulunan 

BİMER projesinin kurucularından Sarıkoca, BİMER kurulmadan önce yaklaşık 30 günde 

sonuçlanan ihbarların yeni sistemde 3 gün içinde karşılık bulduğunu, yapılan başvuruların 

sisteme girmesinden itibaren hiçbir kimsenin bunlara müdahale şansının bulunmadığını, 

müracaatların devletin arşivinde kayıt altına alındığını ve her ay bakanlıklar bazında 

raporlanan müracatların cevaplanma sürelerinin bizzat Başbakan Erdoğan tarafından takip 

edildiğini ifade etmektedir (Sarıkoca, 2012, www.haber7.com). 

Bugün gelinen noktada BİMER uygulamasının şikayet mekanizmaları arasında vatandaşın en 

kolay ulaştığı ve başvurusuna karşılık bulabildiği uygulama olması, uygulamanın, hesap 

verebilme, verimli ve etkin çalışma konusunda bürokrasi üzerinde ciddi bir etki yaratmasına 

neden olmaktadır. Diğer taraftan şikayet ve ihbarların hızlı bir şekilde kayıt altına alınıp 

gereği için ilgili kurumlara aktarılması, şikayet edilen kurumu, konu hakkında araştırma, 

inceleme ve gerekirse soruşturma yapma, sonucundan bilgi verme yükümlülüğü altına 

sokmaktadır. Öyle ki geçmişte bürokrasinin vatandaşa karşı uyguladığı, prosedürlerin ve 

evrak işlerinin ağırlığını anlatan bürokratik davranış tarzındaki baskının bir benzerini bugün 

BİMER’in zorlamasıyla kamu kurumlarının yöneticileri kendi üzerlerinde hissetmektedir. 

BİMER’den aktarılan bir şikayet ilgili kurum üzerinde derhal çözümlenmesi gereken bir 

sorun olarak görülmekte ve bir iş yükünü ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle BİMER’in varlığı 

kamu bürokrasisi üzerinde işlerin düzgün yürümesi açısından zorlayıcı bir etki yaratmaktadır.  

Kamu Denetçiliği Kurumu 

Günümüzde kamu yönetiminin denetiminin daha çağdaş bir formata doğru kaydırılması, diğer 

yandan denetimin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir. İnsan 

hakları alanında yaşanan duyarlılığın artmasının, yöneten yönetilen ilişkilerinin 

karmaşıklaşmasının, yargı alanında görülen aksaklıkların ve yönetim alanında yükselişe geçen 

değerlerin etkisiyle, tipik dış denetimi ifade eden yargısal denetimin yanı sıra ülkelerin kamu 

yönetimi sistemlerinin yeni mekanizmalarla denetlenmesi gündeme gelmiştir (Sobacı ve 

Köseoğlu, 2014: 26). Dünyada çok yeni olmamakla birlikte Türk kamu yönetimi sistemi için 

yeni olan söz konusu denetim sistemlerinden birisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) 

dur.   

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile 

tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete 

uygunluk yönünden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı 

kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeye sahip olarak kurulan ve 29 Mart 2013 tarihinden 

http://www.haber7.com/
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itibaren şikayet başvuruları almaya başlayan kurumun aslında gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki örneklerine göre çok geç bir tarihte kurulduğu söylenebilir.  

Kurumların oluşturulması önemli olmakla birlikte daha da önemlisi ilgili kurumların 

amaçlarına uygun rasyonel çalışmasının sağlanabilmesidir. Kamu Denetçiliği Kurumu 

açısından bakıldığında kurumun “bağımsızlık” ve “tarafsızlık” özelliklerinin ön planda olması 

önem arz etmektedir (Sobacı ve Nargeleçekenler, 2011: 376). Bu özellikler kurumun 

amaçlarında belirtilen adalet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygunluğun tesis 

edilebilmesi için önemlidir. Kurumun önemli bir işlevi idarenin memnun olunmayan her 

eylem ve işlevinin yargıya taşınmasını azaltacak etkiler yaratması olmuştur.  

 

 

 

 

Tablo 2. Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Şikâyetlerin Konu Dağılımı (2013-2016) 

 

Kaynak: T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 2016 Yılı Faaliyet Raporu, 

(ombudsman.gov.tr) 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

421 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi vatandaş şikayet hakkını hemen her konuda, her türlü kamu 

hizmeti için kullanabilmektedir. Yapılan şikayetlerin türlerine bakıldığında “kamu personel 

rejimi”, “eğitim, öğretim, gençlik ve spor hizmetleri” ile “çalışma ve sosyal güvenlik” ile 

ilgili alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir.  

Yukarıda belirtildiği üzere Kuruma her yıl binlerce başvuru yapılmakta, Kurum vatandaşın 

haklı olduğu durumlarda ilgili kurumlara vatandaşın mağduriyetinin giderilmesine yönelik 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Diğer taraftan Kurumun tavsiyelerine uyulması her ne kadar 

zorunlu değilse de kamuoyunda tartışılan bazı gelişmelere ilişkin aldığı tavsiye kararlarının 

medyada yer bulduğu ve ses getirdiği görülmektedir. Örneğin Kurum aldığı tavsiye kararında 

kamuoyunda “15 dakika kuralı” olarak bilinen, ÖSYM’ye, yaptığı sınavlarda sınav başlama 

saatinden 15 dakika önce sınav binasına girişin sona ermesi uygulamasını kaldırmasını tavsiye 

etmiş, ÖSYM ilk aşamada uygulamanın haklılığını savunmuşsa da (ntv.com.tr, 2017) 18 

Ekim 2017 tarihli açıklamasında uygulamanın kaldırıldığını (www.haberturk.com, 2017) 

bildirmiştir. Nitekim Kurumun en önemli gücü, hakkında tavsiye kararı aldığı kurumu 

kanunen olmasa da kamu vicdanında mahkum ederek tavsiye kararı doğrultusunda işlem 

yapmaya sevk edebilmesidir.  

Kamu Denetçiliği Kurumu çeşitli başvurulara ilişkin aldığı kararları internet sayfasından da 

kamuoyuyla paylaşmakta bu kararların zaman içerisinde bürokratların özellikle vatandaşlara 

yönelik iş ve işlemlerinde dikkate alacakları rehber olacağı değerlendirilmektedir.  

 

SONUÇ 

Tarihi bürokratik imparatorluk olarak nitelendirilen Osmanlı’dan bu yana bürokrasinin siyasal 

iktidarlar ve toplum üzerindeki etkisi belirleyici olmuştur. Özellikle Batılılaşma hareketlerinin 

etkisiyle Tanzimat’la birlikte bürokrasi, kendi gücünün farkına varmış, onu pekiştirerek 

padişahın gölgesinden sıyrılmıştır. Cumhuriyet ile birlikte ise adeta altın yıllarını yaşayan 

bürokrasi siyasetle iç içe, devletle özdeşleşen bir yapı haline gelmiştir. 2000’li yıllara kadar 

Demokrat Parti iktidarında yaşadığı kısa bir gerileme dönemi dışında hakim pozisyonunu 

korumayı başaran bürokrasinin genel karakteristiği bilhassa halka karşı sorumluluk 

üstlenmeyen ve hesap vermeyen bir tarzda gelişmiştir.  

2002 yılından itibaren ise iktidarda, geçmişin koalisyon dönemlerinin aksine güçlü ve vesayet 

odaklarına karşı bir mücadele stratejisi izleyerek siyasetin alanını genişletmek isteyen bir 

siyasal iktidarın bulunması bürokrasiyi değişim ve dönüşüme zorlamıştır. Bu dönüşüm 

sürecinde siyasal iktidar başta küresel konjonktürün uygunluğu, AB üyelik süreci ve 

demokratikleşme süreci olmak üzere çeşitli fırsatların gücünden yararlanmış, kamu 

yönetiminde gerçekleştirdiği reformlar ile de kendisi yeni fırsatlar yaratmıştır.   

Değişim ve dönüşümü sağlamanın önünde bir direnç olarak görülen bürokratik vesayetin 

kaldırılabilmesi için siyasal iktidarın temel hareket noktalarından birisi de halk desteğinin bu 

süreçte etkin olarak kullanılması olmuştur. Nitekim elde edilen seçim başarılarının iktidarı 

elde etme noktasında önemi büyük olmakla birlikte halk desteğinin sürekliliği ve doğru 

kullanımı ile bürokrasinin dönüşümünde iktidara yardımcı olan bir güç haline dönüştürüldüğü 

görülmektedir.  

Bu amaçla bilgi edinme hakkının kullanılmasını sağlayan ve halkı bu konuda teşvik eden, 

bilgiye erişimi kolaylaştıran uygulamalar, halkın kamu yönetiminden şikayetlerini, 

memnuniyetsizliğini, istek, görüş ve önerilerini çok hızlı ve aracısız olarak aktarabilmesini 

http://www.haberturk.com/
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sağlayan iletişim uygulamaları (BİMER), idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olanların 

karşılaştığı uzun ve yıpratıcı mahkeme süreçlerine alternatif olarak geliştirilen kamu 

denetçisine başvurma olanağı sunulması gibi kararlara katılım ve denetim mekanizmalarının 

geliştirilmesi toplumun bilinçlenmesine ve hakkını aramasına çok önemli katkılar yapmıştır. 

Sonuç olarak 2000’li yıllarla birlikte bürokrasinin, bir süredir önemli bir kamuoyu desteğini 

arkasına alan, değişim ve dönüşüm sürecinin temel aktörü olan siyasal iktidarın dönüştürücü 

baskısını üzerinde hissederken benzer bir baskıyı hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık, bilgi 

edinme vb. ilkelerle kamu hizmeti sunmakla sorumlu olduğu, iktidara büyük oranda desteğini 

sunmuş olan kamuoyundan da görmektedir. Dolayısıyla bu baskıyla bürokrasinin, asli işi olan 

“vatandaşa hizmet etme pozisyonuna” çekilmeye zorlandığı görülmektedir.                  
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ÖZET: Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte rekabet daha da agresifleşmekte ve 

örgütler değişik yollarla farklılaşma yoluna gitmektedir. Bu rekabet ortamında sahip olunan 

bilgi ve insan kaynağı, organizasyonların elindeki en önemli güç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle taklit edilemez bir yetenek olan insana yapılan yatırım, 

organizasyonların rekabetten pay almalarında en önemli faktörlerden birisidir. İnsan 

kaynağını etkin yönetebilmek ancak kurum içerisinde ayrı bir insan kaynakları birimi 

kurularak efektif hale getirilebilir. İnsan kaynakları birimi, işletmede işgücünü bulma-seçme-

değerlendirmeden onların gelişimi, kariyer planlaması hatta emekliliğe kadar giden süreçte 

yönetimini kapsamaktadır. Ayrıca kurumsal imaj organizasyonların hem iç hem de dış 

çevredeki algısını belirlemektedir. Rekabette insan kaynağı yönetimi kadar organizasyonun 

sahip olduğu kurum imajı da önemlidir. Yapılan bu çalışmanın amacı, çalışanların kurum 

imajı ile ilgili algıları üzerinde etkili olan faktörlerin araştırılmasıdır. Kurumsal imaj algısı 

üzerinde işgörenlerin bir etki vardır.  Bu etki pozitif yönde olabileceği gibi negatif yönde de 

olabilir. Bu durumu araştırmak için özel ve kamu sektöründe çalışanlar arasından rastgele 

seçilen 427 kişi üzerinde yapılan bir anket çalışmasından elde edilen veriler esas alınmıştır. 

Bu çalışmada ilk olarak çalışanların demografik özelliklerinin kurumsal imaj algısı üzerindeki 

etkileri araştırılmıştır. İkinci olarak, insan kaynakları politikalarının çalışanların kurum imajı 

algısı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Sonuç olarak, kurum imajı üzerinde etkili olan 

insan kaynakları politikaları ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İmaj, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik Analiz 

 

INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE CORPORATE IMAGE 

SECTORS 

 

ABSTRACT: With technological developments and globalization, competition is becoming 

more aggressive and organizations are going to differentiate in different ways. Information 

and human resource in this competitive environment as the most important power in the hands 

of the organizations. Thus, investment in human beings which is an impermissible ability as 

one of the most important factor for organizations to take part in competition. Effective 

management of human resource can only be achieved by establishing a separate human 

resources unit within the organization. The human resources unit includes managing the 

workforce in the process of finding-selecting-evaluating of their development, career 

planning, and even retirement in business. Corporate image also determines the perception of 

organizations both inside and outside. It is also important that corporate image which has the 

organization as much as human resource management. The aim of this study is to investigate 

the factors that affect employees' perceptions of corporate image. There is an effect of the 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

425 

 

employee on the corporate image perception. Also this effect may be in the positive or 

negative direction. In order to investigate this situation, the data obtained from a questionnaire 

study on 427 randomly selected individuals working in private and public sectors was taken 

as basis. In the study, firstly the effects of the demographic characteristics of the employees 

on the corporate image perception were investigated. Secondly, the effects of the human 

resources policies on the perception of employees' corporate image were analysed. As a result 

of this study, the human resources policies which are effective on the corporate image have 

been revealed. 

Key Words: Corporate Image, Human Resource Management, Statistical Analysis 

 

GİRİŞ  

Genel olarak imaj, günlük hayatımızın her alanında farkında olarak ya da olmadan 

kullandığımız, kişileri, işletmeleri, şehirleri, ülkeleri ve objeleri olumlu ya da olumsuz olarak 

anlatan bir olgu, anlamlar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. İmaj, her ne kadar tek kelime 

ile ifade ediliyor olsa da içinde yaşadığımız toplumun sosyal, kültürel, demografik vb. gibi 

birçok unsurlarından etkilenerek birbiriyle ilgili veya ilgisiz birçok parçadan oluşur. Bununla 

birlikte bu parçalardan bazıları daha çok bazıları da daha az önemlidir. İmajın birçok çeşidi 

söz konusudur. Kişisel imaj, marka imajı, ülke imajı, ayna imajı, olumlu imaj, olumsuz imaj 

ve kurumsal imaj bunlardan bazılarıdır. Sosyal yaşamda olduğu gibi işletmeler içinde imaj 

önemli bir kavramdır. İşletmeler (kar amaçlı olsun ya da olmasın) için imajdan 

bahsedildiğinde kurumsal imaj kavramı kullanılır. Kurumsal imaj; günümüzde bütün 

işletmeler için önemli bir varlık değeridir. Kurumsal imaj işletmelerin var oluş sebebindeki 

gerçeğin yansıtılması için üzerinde düşünülmesi ve çaba saf edilmesi gereken bir olgudur. 

İşletmenin hissedarları, doğal çevresi, rakipleri, tedarikçileri, çalışanları ve tüketicilerinin 

işletmenin kurumsal imajını nasıl algıladıkları, o işletmenin başarılı olmasındaki önemli 

etkenlerden bir tanesidir. İşletmeler kendi kurumlarının imajını yönetmek zorundadır. Aksi 

durumda kurum imajını işletme dışı faktörler şekillendirir. Bu durumda işletmenin kendi 

iradesi dışında oluşan kurumsal imajına müdahalesi söz konusu olamaz. Çevresel koşulların 

şekillendirdiği kurum imajının olumsuz olması durumunda işletme telafisi güç zararlara 

katlamak durumunda kalabilir. İşletmelerin kurum imajlarını yönetebilmeleri için 

bulundukları sektör, zaman ve mekânda kurumsal imajı belirleyen ya da oluşturan ana 

konuları saptamaları gerekir. Çünkü kurumsal imajı belirleyen faktörler zaman, mekan ve 

sektör bazında farklılıklar gösterebilir.  

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

1.1. Kurumsal İmaj 

İmaj kavramı, ilk kez 1955 yılında Sidney Levy tarafından ortaya konmuştur. Sidney Levy 

imajı, “kişi ve grupların belli objeler hakkındaki inanç, tutum ve izlenimlerinin toplamı” 

olarak tanımlamıştır (Kurtuldu ve Keskin, 2002). İmaj, eldeki hayali ve gerçek bütün 

kanıtlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla oluşturulmuş bir yapıdır ve var olan etkilerden, 

inançlardan, fikirlerden ve duygulardan etkilenme olarak tanımlanabilir (Bal, 2011). Başka bir 

tanımla çeşitli kanallardan, reklamlardan doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel iklimden, 

sahip bulunulan önyargılara kadar elde edilen bilgi ve verilerin değerlendirmesidir. 

Günümüzde insan, iletişim teknolojisinin ilerlemesi sonucunda pek çok mesajla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu mesajların her biri insanın bilgilenme sürecinin sadece küçük bir parçasını 

oluşturmaktadır (Uzoğlu, 2001). Flavian vd. (2004), kurumsal imajın, tüketicinin güveni 
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üzerine etkisi ve geleneksel bankacılık işlemleri ile Internet bankacılığı yönünden 

karşılaştırılması şeklinde tanımlamışlardır.  

Kurumsal imaj; hem imajın kaynağı olan kurum, hem de imajın algılayıcısı durumundaki 

hedef kitleler için son derece önemlidir. Kurumsal imaj kurumun tüketiciler ile kurduğu 

iletişimin başlangıcıdır. Kurumsal imaj bir süreç olarak, “kurumun sunmaya veya göstermeye 

çalıştığı imajı ile tüketicilerin bundan almış olduğu mesajların ilişkilendirilmesidir” şeklinde 

tanımlanabilir (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008). Kurum imajı, kurum hakkındaki, izlenimlerin, 

fikirlerin, duyguların, bilgilerin yansımasıdır (Ko vd., 2012). Bu algılamalar olumlu olduğu 

taktirde güven unsurunun oluşmasıyla memnuniyet ve sadakat sağlanacak ve kuruluşa artıları 

müşterilerin artması şeklinde olacaktır. Kurumsal imaj, işletmenin daha iyi anlaşılmasını 

sağlar; kurumun, görünüşte birbiriyle ilgisi olmayan parçalarının daha etkin ve anlamlı bir 

şekilde bir araya getirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle işletmelerin kuruluş yapısında, 

yönetim anlayışında, örgütsel kültüründe ve insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirilecek 

bütün faaliyetlerin kurum imajıyla yakından ilişkisi vardır (Erkmen ve Çerik, 2007).  

1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kurumsal İmaja Etkisi 

İnsan kaynakları yönetim fonksiyonları olarak insan kaynakları planlaması, insan kaynakları 

temin ve seçimi, performans değerlendirme, kariyer ve ücret yönetimi, koruma işlevi ve 

eğitim fonksiyonlarına bakıldığında birbiri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu 

fonksiyonlardan birinde yaşanan olumsuzluk diğerini de etkileyebilir. Bu durum da yönetim 

ve organizasyon stratejilerinde aksamalara neden olur.  

Kurumun geleceğinde en önemli kaynağı çalışanlar oluşturur. Bu açıdan çalışanlar kurumun 

uzun dönemli stratejilerinde önemli bir yeri vardır (Küçük, 2005). Kurumun uygulamaları 

çalışanların neyi istediğini, neyi kabul edeceğini sonucunda kurumla ilgili değerlendirmelere 

tabii olacaktır. Kurumlar amaçlarına varmak için belirli metotlar kullanırlar. Bu kullandıkları 

metotlar toplum tarafından algılanır ve anlamlandırılır. Kurumun uyguladığı kurallar, davranış 

biçimleri ile toplumun kurumu algılaması ve kurumun performansı arasında bir ilişki vardır 

(Bromley, 1993). Kurumsal imaj ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile ilgili 

literatürde birçok çalışma yapılmış bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.  

Kurumsal imaj oluşumunda personelin yaşı, cinsiyeti, personelin eğitilmesi ve personel ile 

ortamın fiziki durumu etkilidir (Ekin ve Tezölmez, 1999). Çalışanların kurumsal imaja etki 

eden etmenlerden birisi yaştır. Yaş ve kurumsal imaj algısı arasındaki ilişkiye dair yapılan bir 

takım araştırmalarda yaşın, özellikle kurumsal imajın ahlaki boyutuna ilişkin tutumları 

belirleyen önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyetin, çalışanların kurumsal imaj 

algılamalarına etkisinin olduğu birçok araştırmacı tarafından gündeme getirilmiştir. Kurum içi 

eğitim, işe yeni başlayanların veya çalışma yaşamının herhangi bir aşamasında belli bir işin 

öğrenilmesi için yapılan teknik eğitim programlarından farklı olarak, iç imajı oluşturmaya 

yönelik çalışmalarda önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Kurumun genel görüntüsü ve 

yarattığı izlenim kurumsal imajı etkileyerek kurumsal kimlik ve kurumsal imaj arasındaki 

etkileşimi kanıtlayan en önemli faktörlerden birisini oluşturmaktadır (Bal, 2011). Oktay 

(2016), kurumsal imaj ile yenilikçi örgütsel vatandaşlık puanları arasındaki ilişki basit ve 

çoklu regresyon modellemesi ile incelenmiştir. Flavian vd. (2004), tüketicinin güven 

endeksinin gelişmesinde kurumsal imajın olumlu olması ve iyi yönetilmesinin ciddi 

etkilerinin olduğu belirlemişlerdir. Aksoy ve Bayramoğlu (2008), tüketicilerin sağlık işletmesi 

kurumsal imajını değerlendirmede beş ana boyuttan etkilendikleri saptamıştır. Küçük (2005), 

kurum imajının çalışanlar açısından bir değerlendirmesini yapmıştır. Bal (2011), kurumda 
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çalışan personelin kurum imajına etkisinin davranış, görünüm ve iletişim noktasında olduğu 

saptanmıştır. Örs (2003), Salihli Meslek Yüksekokulu’nun kurumsal imajının ortaya 

çıkarılmasına yönelik bir alan araştırması yapmıştır. Marangoz ve Biber (2007), kurumsal 

imaj ve kurumsal ünün müşteri bağlılığına pozitif yönde etkilediğini görmüştür. Güngör ve 

Şahin (2017), hastane de çalışan hemşire ve ebelerin algıladığı kurum imajı ile kurumsal 

bağlılıkları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında hemşire ve ebelerin örgütsel 

bağlılıkları orta düzeyde, algıladıkları kurum imajının ise yüksek düzeyde olduğunu 

belirlemişlerdir. Örgütsel bağlılık, normatif ve duygusal bağlılık alt boyutları ile algıladıkları 

kurum imajı arasında güçlü ve pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Özgözgü 

(2016), kurumsal imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme algılarına göre resmi ve özel 

okul karşılaştırmasında, özel okulların ortalamalarının daha pozitif olduğunu tespit etmiştir. 

Büyükgöze (2012), çalışanların motivasyonları ile kurumsal imaja dair algıları arasında 

pozitif yönde, kuvvetli ve anlamlı bir korelasyon olduğunu saptamıştır. İnce ve Tosun (2015), 

bir kamu hastanesinde çalışanların kurumsal itibar algıları ile bunun iş gören performansına 

olan etkisini belirlemişlerdir. Kesen ve Sipahi (2016), örgütsel imajın örgütsel bağlılık ve 

işgören performansına etkisini incelemişlerdir. Oktay (2016), bir kamu kurumunda yenilikçi 

örgütsel vatandaşlık davranışı ile kurumsal imaj arasındaki ilişkiyi ve sosyo-demografik 

faktörlerin bu iki değişken üzerinde yarattığı farklılaşmayı incelemiştir. Derin vd. (2014), 

Malatya’daki perakendecilerde çalışan satış personelinin, kurum imajına ilişkin algıları ile 

örgütsel bağlılık boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunup 

bulunmadığını ve iç imajın örgütsel bağlılık boyutları üzerindeki etkisini araştırılmıştır. 

Erdoğan vd. (2006), şirketin imajını belirleyen faktörler; yenilikçilik, güvenilirlik, 

performans, sosyal sorumluluk, işveren imajı ve dağıtım kanalları şeklinde ortaya çıkmış ve 

şirketin algılanan imajının farklı paydaşlara göre farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Nişancı ve Özmutaf (2016), reklamcılık sektöründe bilgi teknolojilerinin kalite kapsamında 

işletme imajına olan etkilerini yönetici ve diğer personel algıları bağlamında incelemişlerdir. 

Şişli ve Köse (2013), üniversite öğrencilerin kurumsal imaj ve kurum kültürü algılarının 

cinsiyete, okudukları üniversite türüne (devlet-vakıf), okudukları bölümlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelemiştir. Seval ve Caner (2015), insan kaynakları yönetim 

fonksiyonlarının kurumsal imaj üzerine etkilerini incelemişlerdir.  

Mevcut insan kaynaklarının en akılcı biçimde kullanmayı ve nitelik ve nicelik yönünden 

gelecekteki insan kaynakları ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir işletme faaliyetleri insan 

kaynakları planlaması olarak tanımlanabilir (Akyüz, 2001). Uygun niteliklere sahip 

çalışanların araştırılması ve seçilmesi, bir organizasyonun yaşaması ve gelişmesi açısından 

son derece önemli bir insan kaynakları etkinliğidir (Barutçugil, 2004). Organizasyonda 

yapılan insan kaynakları planlaması tüm üyelerin ihtiyaçlarını dikkate alıyor ise her bir 

çalışan için bunun anlamı kariyer planlamasıdır. Organizasyon çalışanların değişim ve 

gelişimini izleyerek ve yön vererek, işletmeye maksimum katkı sağlayabilmek için çabalar. 

Bu ise çalışana sadece doğru işi vermekle değil aynı zamanda çalışana zaman içinde farklı 

sorumluluklar ve fırsatlar tanıyarak mümkündür. Bu fırsatlar ve sorumluluklar ise çalışanın 

kariyerini oluşturmaktadır (Akçakaya, 2010). Ücret yönetimi, hem örgütün hem de 

çalışanların beklentilerini karşılayacak ve onları tatmin edecek bir ücret politikasına sahip 

olmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinden biridir. Ücret yönetiminin 

amaçları mevcut iş görenleri elde tutma, nitelikli iş görenleri çekme, tatminkar ve motive 

edici olma, verimlilik ve etkinlik artışı sağlama olarak sıralanabilir (Saruhan ve Yıldız, 2012). 

Örgütler çalıştırdıkları insan kaynağının gelişimine önem verip onların güvenli bir ortamda 

çalışmalarını sağlamalıdır (Karacan ve Erdoğan, 2011).  
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2. UYGULAMA 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İşletmeler açısından gittikçe önem kazanan kurum imajı kavramı; sadece kurum çalışanlarının 

kendi iş yerlerini nasıl algıladıkları değil aynı zamanda kurumun dış çevresi tarafından 

kurumun nasıl algılandığının bir ifadesidir. Genel olarak çalışanlar, toplum, rakipler, 

müşteriler ya da tüketiciler tarafından algılanan kurum imajı işletmenin başarısı ve 

devamlılığı açısından önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada kurum imajının işletme 

çalışanları tarafından nasıl algılandığı çeşitli şekillerde ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun 

için çalışanların demografik özellikleri, işletmelerin büyüklük ve sektörel yapısına göre 

kurumsal imaj algısının nasıl şekillendiği belirlenmeye çalışılmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Tanımlayıcı araştırma olarak tasarlanan bu araştırmanın örneklem grubunu Marmara 

bölgesinde çeşitli kurumlarda çalışanlar oluşturmaktadır. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa 

başta olmak üzere genel olarak doğu Marmara bölgesindeki çalışanları kapsayan bir araştırma 

yapılmıştır. Örneklem seçimi basit rassal örnekleme tekniği olup araştırma evrenini temsil 

niteliği taşıyacak büyüklükte bir örneklem hacmi esas alınmıştır. Örneklem büyüklüğü için 

çeşitli yöntem ve formüller bulunmaktadır. Bu formüller için de çeşitli ön bilgilere ihtiyaç 

vardır. Bunun yanı sıra örneklem hacmi için tablolar oluşturulmuştur (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 

2004). Tabloya göre yüz milyon birimlik bir evrenden %5 hata payı için örneklem 

büyüklüğünün 384 birimden oluşması yeterli görülmüştür.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak; iki bölümden oluşan ve araştırmacılar tarafından ilgili literatür ve 

uzman görüşlerine dayanarak hazırlanan anket formu (Caner, 2013) kullanılmıştır. Anketin ilk 

bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kadro durumu, ücreti, işletmedeki 

pozisyonu gibi demografik özelliklerinin yanı sıra çalıştıkları kurumun büyüklüğü ve 

sektörüne ilişkin sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise işgörenlerin çalıştıkları kurumun 

kurumsal imajına dönük görüş ve algılarını belirlemeye yönelik 24 soru bulunmaktadır. 

Sorular, kesinlikle katılmıyorum'dan, kesinlikle katılıyorum'a doğru 5'li likert ölçeği 

biçiminde bir cevaplama yöntemine göre hazırlanmıştır. Araştırma 451 işgörenle yüz yüze 

görüşme tekniği ile yapılmış, ancak yanlış ve eksik cevaplar nedeniyle 24 anket analiz dışı 

tutularak 427 anket verisi analize tabi tutulmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu 

anket formu sorularının Cronbach alpha değeri 0,912 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alfa 

Katsayısı, ölçekte yer alan k sorunun homojen bir yapıyı açıklamak üzere bir bütün oluşturup 

oluşturmadıklarını araştırır. Bu katsayının 0,8’in üzerinde olması ölçeğin güvenilirliğinin 

yüksek olduğuna işaret eder. 

Veri Analizi 

Anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan 

normallik testine göre verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmıştır. Verilere logaritmik 

ve karekök dönüşüm yöntemleri uygulanmış ancak yine de verilerin normalliği 

sağlanamamıştır. Bu sebeple veriler parametrik olmayan tekniklerle analiz edilmiştir. Ancak 

merkezi limit teoremi dikkate alınarak örneklem hacminin büyüklüğüne dayanarak verilere t 

testi uygulanmıştır. 
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ANALİZ VE BULGULAR 

Bu kısımda önce araştırmaya katılanların demografik özellikleri ve katılımcıların çalıştıkları 

kurumların büyüklük ve sektörel açıdan dağılımı belirlenmiştir. Böylece araştırma evreninden 

seçilen örneklemin genel yapısı ortaya konmuştur. 

 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri ve kurum özellikleri 

Cinsiyet Frekans % Sektör Frekans %  Frekans % 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

192 

234 

426 

45,1 

54,9 

100 

Kamu 

Özel 

Toplam 

155 

270 

425 

36,5 

63,5 

100 

Kadrolu 

Sözleşmeli 

Geçici işçi 

Toplam 

205 

108 

109 

422 

48,6 

25,6 

25,8 

100 

Yaş Frekans % Öğrenim 

dur. 

Frekans % Pozisyonu Frekans % 

18-25 

26-35 

36-45 

46'dan 

çok 

Toplam 

102 

133 

120 

72 

427 

23,9 

31,1 

28,1 

16,9 

100,0 

İlk orta 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

Toplam 

49 

104 

206 

67 

426 

11,5 

24,4 

48,4 

15,7 

100,0 

Müdür- satış 

müd 

İdari personel 

Mühend. 

Tekniker  

Pazarlamacı  

Usta başı-işçi 

Diğer 

Toplam 

50 

82 

60 

41 

122 

70 

425 

11,8 

19,3 

14,1 

9,6 

28,7 

16,5 

100,0 

Ücret Frekans % Çalışan 

sayısı 

Frekans %    

1500 den 

az 

1500-

2000 

2000-

2500 

2500 

üstü 

Toplam 

90 

106 

95 

134 

425 

21,2 

24,9 

22,4 

31,5 

100,0 

20den az 

21-50 

51-100 

101-500 

500+ 

Toplam 

126 

85 

81 

73 

60 

425 

29,6 

20,0 

19,1 

17,2 

14,1 

100,0 
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Yukarıdaki Tablo 1’den görüleceği üzere ankete katılan işgörenlerin demografik özelliklerine 

göre dağılımları tüm kategorileri temsil edecek nitelik ve büyüklükte oluşmuştur. Benzer 

şekilde işgörenlerin çalıştıkları firmaların büyüklük ve sektörel dağılımı da tüm kategorileri 

temsil eder niteliktedir. 

 İşgörenlerin kurumsal imaj algılarının oransal dağılımı  

Yukarıda sözü edildiği üzere anketin ikinci kısmında kurumsal imaj algısına dönük sorulara 

yer verilmiştir. Katılımcıların bu sorulara verdikleri olumlu ya da olumsuz cevapların 

yüzdelik dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2: Katılımcıların kurum imajı ile ilgili sorulara vermiş oldukları cevapların 

dağılımı 

Kurumsal imaj algısı Yüzde 

O
lu

m
lu

  

O
lu

m
su

z 

K
ar

ar
sı

z 

1-Çalıştığım örgütün kurumsal imajı benim için önemlidir 87,8 5,6 6,6 

2-Çalıştığım örgütte etkin bir performans yönetimi yapılmaktadır 63,7 17,3 19,0 

3-Kurumsal imaja insan kaynakları bölümünün faaliyetleri olumlu 

etkiler 

70,3 13,1 16,4 

4-Çalıştığım örgüt iyi bir imaja sahiptir 73,5 10,6 15,7 

5-Çalıştığım örgütte işgören devir hızı düşüktür 36,5 35,0 28,4 

6-Örgütlerdeki insan kaynakları planlaması kurumsal imajı etkiler 71,4 10,6 17,8 

7-İşe alımda izlenen yöntemler nitelikli personelin işe 

yerleştirilmesini sağlar 

65,6 15,5 18,6 

8-Örgütte insan kaynağı bulma, seçme, değerlendirme kurumsal 

imajı etkiler 

79,9 6,8 13,3 

9-Çalıştığım örgütte yeterli eğitim alıyorum 60,9 23,6 14,7 

10-Çalıştığım örgütte yöneticiler çalışanların gelişimine yardımcı 

olur 

67,7 16,2 16,0 

11-Örgütlerdeki eğitim ve gelişim planlaması kurumsal imajı 

etkiler 

76,6 8,2 15,2 

12-Çalıştığım örgütte etkin bir kariyer planlaması yapılmaktadır 53,9 23,2 23,0 

13-Örgütlerdeki kariyer yönetimi kurumsal imajı etkileyen bir 

faktördür 

70,5 9,6 19,9 
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14-Örgütlerdeki performans yönetimi kurumsal imajı etkileyen bir 

faktördür 

73,5 11,3 15,0 

15-Çalıştığım örgütte etkin bir ücret yönetimi yapılmaktadır 57,1 23,0 19,9 

16-Çalıştığım örgütte yöneticim faydalı bir uygulama yaptığımda 

ödüllendirir 

51,3 31,1 17,6 

17-İş yerimde yöneticiler yönetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde 

yapar 

61,1 16,6 22,2 

18-Çalıştığım örgütte motive edici uygulamalara yer verilmektedir 60,4 21,1 18,5 

19-Çalıştığım örgütte açık bir iletişim ortamı vardır 71,4 12,6 15,9 

20-Çalıştığım örgüt piyasada iyi bir imaja sahiptir 71,4 9,1 19,4 

21-Kurumsal imajı iyi olan bir örgüt hem iç hem de dış çevre için 

çekicidir 

80,1 7,3 12,6 

22-Çalıştığım örgütte iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler 

alınmaktadır 

72,1 15,0 12,9 

23-Çalıştığım örgütte katılımcı bir yönetim anlayışı 

benimsenmektedir 

65,3 14,3 20,4 

24-Çalıştığım örgütte ast-üst ilişkileri iyidir 74,7 10,8 14,1 

 

Katılımcıların en çok çalıştıkları kurumun imajına önem verdikleri, sonra kurumsal imajı iyi 

olan bir kurumun iç ve dış çevresi için çekici olduğunu düşündükleri, daha sonra örgütte insan 

kaynağı bulma, seçme, değerlendirme sisteminin kurumsal imajı etkilediği görüşünü 

paylaştıkları anlaşılmaktadır. B:una karşılık çalıştığı kurumda işgücü devir hızının düşük 

olduğu, etkin bir kariyer planlaması yapıldığı, yöneticilerin yönetim fonksiyonlarını etkin bir 

şekilde yerine getirdiği ve katılımcı bir yönetim anlayışının benimsendiği düşüncesine 

katılmayanların oranının nispeten yüksek olduğu görülmüştür. 

Kurum imajı algısı için t testi 

Her ne kadar veriler normal dağılmamış olsa da örneklem hacminin büyüklüğü sebebiyle 

dağılımın normale yaklaşacağı (merkezi limit teoremi) düşünülerek t testleri yapılmıştır 

(Gürsakal, 2013).  

Tek örneklem t testi 

Aşağıda kurum imajı algısı için tek örneklem t testi sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 3: Kurum imajı algısı için tek örneklem t testi sonuçları 

Kurum imaj algısı N Ortalama Std. 

Sapma 

t Sig. 

Çift 

taraf 

Çalıştığım örgütün kurumsal imajı benim için 

önemlidir 

427 4,34 ,922 18,91 ,000** 

Çalıştığım örgütte etkin bir performans 

yönetimi vardır 

427 3,71 1,171 3,699 ,000** 

Kurumsal imaja İK bölümü faaliyetlerinin 

olumlu etkisi vardır. 

426 3,88 1,118 6,974 ,000** 

Çalıştığım örgüt iyi bir imaja sahiptir. 426 3,98 1,075 9,197 ,000** 

Çalıştığım örgütte işgören devir hızı 

düşüktür. 

426 2,99 1,287 -8,16 ,000** 

Örgütlerde insan kaynakları planlaması 

kurumsal imajı etkiler 

426 3,81 1,053 6,121 ,000** 

Çalıştığım örgütte işe alımda izlenen 

yöntemler nitelikli personelin işe 

yerleştirilmesini sağlar. 

425 3,70 1,118 3,62 ,000** 

Örgütlerdeki insan kaynağı bulma, seçme ve 

değerlendirme, kurumsal imajı etkileyen bir 

faktördür. 

427 3,98 ,884 11,1 ,000** 

Çalıştığım örgütte yeterli eğitim alıyorum. 422 3,52 1,293 ,264 ,792 

Kurumumda yöneticiler çalışanların 

gelişimine yardımcı olur 

426 3,76 1,140 4,631 ,000** 

Eğitim ve gelişim planlaması kurumsal imajı 

etkiler 

427 3,95 ,964 9,663 ,000** 

Çalıştığım örgütte etkin bir kariyer 

planlaması yapılmaktadır. 

427 3,46 1,197 -,667 ,505 

Örgütlerdeki kariyer yönetimi kurumsal 

imajı etkiler 

427 3,82 1,000 6,55 ,000** 

Örgütlerdeki performans yönetimi kurumsal 

imajı etkiler 

426 3,86 1,023 7,29 ,000** 
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Çalıştığım örgütte etkin bir ücret yönetimi 

yapılmaktadır. 

427 3,46 1,214 -,74 ,461 

Yöneticim faydalı bir uygulama yaptığımda 

beni ödüllendirir. 

427 3,28 1,332 -3,39 ,001** 

Yöneticilerimiz yönetim fonksiyonlarını etkin 

bir şekilde yapar  

427 3,60 1,112 1,85 ,065 

Çalıştığım örgütte motive edici uygulamalara 

yer verilmektedir. 

427 3,58 1,189 1,32 ,187 

Çalıştığım örgütte açık bir iletişim ortamı 

vardır. 

427 3,88 1,108 7,09 ,000** 

Çalıştığım örgüt piyasada iyi bir imaja 

sahiptir. 

427 3,90 1,022 8,16 ,000** 

Kurumsal imajı iyi olan bir örgüt iç ve dış 

çevre için çekicidir. 

427 4,07 ,947 12,4 ,000** 

Kurumumda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 

alınmaktadır. 

427 3,85 1,150 6,25 ,000** 

Kurumumda katılımcı bir yönetim anlayışı 

benimsenmektedir. 

427 3,75 1,126 4,62 ,000** 

Çalıştığım örgütte ast-üst ilişkileri iyidir. 425 3,94 1,072 8,39 ,000** 

(*) %5, (**) %1 düzeyinde anlamlı 

Yukarıdaki tablodan işgörenlerin çalıştıkları örgütte; 

Örgütün kurumsal imajının kendisi için önemli olduğu, 

Kurumsal imajı iyi olan bir örgütün iç ve dış çevre için çekici olduğu, 

Örgütlerdeki insan kaynağı bulma, seçme ve değerlendirme sisteminin kurumsal imajı 

etkileyen bir faktör olduğu, 

Eğitim ve gelişim planlamasının kurumsal imajı etkilediği, 

Çalıştığı örgütün iyi bir imaja sahip olduğu 

Görüşlerini kuvvetle destekledikleri, buna karşılık çalıştığı kurumda işgücü devir hızının 

düşük olduğu görüşünü desteklemedikleri anlaşılmaktadır. 

Bağımsız örnekleler t testi 

Bağımsız iki örneklem t testi ile cinsiyet ve sektör faktörlerine göre işgörenin kurumsal imaj 

konusundaki görüşlerinin değişip değişmediği test edilmiş ve önemli sonuçlar aşağıda 

verilmiştir. 
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Tablo 4: Bağımsız iki örneklem t testi ile cinsiyet ve sektör faktörlerinin kurumsal imaj 

etkisi 

Kurum imaj algısı s.d. Fark Std. 

hata 

t Sig. 

Çift 

taraf 

Kadın-Erkek      

Çalıştığım örgütte işe alımda izlenen yöntemler nitelikli 

personelin işe yerleştirilmesini sağlar. 

421 -0,296 0,125 -2,37 ,018* 

Kamu- Özel sektör      

Çalıştığım örgütün kurumsal imajı benim için önemlidir 412 0,187 ,094 2,23 ,027* 

Çalıştığım örgütte etkin bir performans yönetimi vardır 285 -0,302 0,122 -2,48 ,014* 

Çalıştığım örgütte yeterli eğitim alıyorum. 418 -0,328 0,129 -2,53 ,012* 

Çalıştığım örgütte etkin bir kariyer planlaması 

yapılmaktadır. 

423 -0,341 0,119 -,2,85 ,004** 

Cinsiyet açısından sadece bir madde dışında kadın ve erkeklerin düşünceleri arasında önemli 

bir fark yoktur. Erkekler çalıştığı “örgütte işe alımda izlenen yöntemler nitelikli personelin işe 

yerleştirilmesini sağlar” düşüncesini kadınlara göre daha çok desteklemektedir. 

Sektörel açıdan ise sadece 4 maddede kamu ve özel sektör çalışanları arasında önemli bir 

farka rastlanmıştır.  

Kamu çalışanları kurum imajının kendisi için önemli olduğu görüşünü daha çok desteklerken, 

Özel sektör çalışanları:  

Kurumda yeterli eğitim aldıkları,  

Etkin bir performans yönetimi yapıldığı ve  

Etkin bir kariyer planlaması yapıldığı görüşünü kamu sektörü çalışanlarına göre daha çok 

desteklemektedir. 

Kruskal Wallis Testi 

Varyans analizi uygulaması için verinin varyansının homojen, dağılımının normal olması 

gerekmektedir. Çalışmada bu şartların sağlanamaması sebebiyle varyans analizinin parametrik 

olmayan yaklaşımı Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  

Kurum imajını algısının yaş faktöründen etkilenme durumu Kruskal Wallis testi ile 

araştırılmış, ancak kurumsal imaj algısının yaşa bağlı olmadığı görülmüştür.  Yani yaşa göre 

kurum imajı algısı farklılık göstermemektedir. 
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Öğrenim düzeyine göre Kurumsal imaj algısı 

Kurumsal imaj algısının işgörenin eğitim düzeyine bağlı olarak değişip değişmediği Kruskal-

Wallis testi ile araştırılmış ve sonuçlar aşağıdaki tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: Eğitim düzeyi kurumsal imaj algısı 

Kurumsal İmaj algısı Ki-

kare 

s.d anlamlılı

k 

1-Çalıştığım örgüt iyi bir imaja sahiptir. 10,907 3 0,012* 

2-Çalıştığım örgütte işgören devir hızı düşüktür. 10,726 3 0,013* 

3-Örgütlerdeki insan kaynakları planlaması kurumsal imajı etkiler  12,207 3 0,007** 

4-Çalıştığım örgütte işe alımda izlenen yöntemler nitelikli personelin işe 

yerleştirilmesini sağlar. 

12,335 3 0,006** 

5-Örgütlerdeki insan kaynağı bulma, seçme ve değerlendirme, kurumsal 

imajı etkileyen bir faktördür. 

11,481 3 0,009** 

6-Örgütlerdeki kariyer yönetimi kurumsal imajı etkileyen bir faktördür. 16,804 3 0,001** 

7-Örgütlerdeki performans yönetimi kurumsal imajı etkiler 16,367 3 0,001** 

8-Kurumumda yöneticiler yönetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde yapar 8,168 3 0,043* 

(%5), (%1) düzeyinde anlamlı 

 

Şekil 1: Eğitim düzeyine göre kurumsal imaj algısının değişimi 

Yukarıdaki tablo ve grafikten kurum imaj algısının genel olarak lise düzeyinde eğitim almış 

işgörenlerde düşük, lisansüstü eğitim düzeyinde yüksek olduğu görülmektedir. 

İşgörenin kurumdaki pozisyonu ve kurum imaj algısı 

İşgörenin çalıştığı kurumdaki pozisyonuna göre kurumsal imaj algısı Kruskal-Wallis testi ile 

araştırılmış ve önemli bulunan sonuçlar tablo 6 ve şekil 2’ de verilmiştir. 
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Tablo 6: İşgörenin kurumdaki pozisyonu ve kurum imaj algısı 

Kurumsal imaj algısı Ki-kare s.d anlamlı

lık 

1-Çalıştığım örgütün kurumsal imajı benim için önemlidir. 14,88 5 0,011 

2-Çalıştığım örgütte etkin bir performans yönetimi 

yapılmaktadır. 

13,75 5 0,017 

3-Kurumsal imaja insan kaynakları bölümü faaliyetlerinin 

olumlu etkiler  

23,563 5 0 

4-Çalıştığım örgüt iyi bir imaja sahiptir. 13,584 5 0,018 

5-Çalıştığım örgütte işe alımda izlenen yöntemler nitelikli 

personelin işe yerleştirilmesini sağlar. 

15,195 5 0,01 

6-Örgütlerdeki kariyer yönetimi kurumsal imajı etkileyen bir 

faktördür. 

12,563 5 0,028 

7-Çalıştığım örgütteki yöneticiler yönetim fonksiyonlarını 

etkin bir şekilde yerine getirmektedir. 

15,717 5 0,008 

8-Çalıştığım örgüt piyasada iyi bir imaja sahiptir. 14,157 5 0,015 

9-Çalıştığım örgütte katılımcı bir yönetim anlayışı 

benimsenmektedir. 

14,955 5 0,011 

(%5), (%1) düzeyinde anlamlı 

 

Şekil 2: İşgörenin kurumdaki pozisyonu ve kurum imaj algısı 

Yukarıdaki tablo ve grafikten görüldüğü üzere 9 kurumsal imaj göstergesinin hemen tümünde 

müdür yani yönetici pozisyonunda bulunanların olumlu bir kanaate sahip oldukları buna 
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karşılık Pazarlamacı, satış elemanı pozisyonundakilerin ise genel olarak daha olumsuz 

düşündükleri anlaşılmaktadır. 

 

İşletme büyüklüğü kurumsal imaj algısı 

İşletme büyüklüğünün kurum imajı algısını etkileyen değişkenler için yapılan Kruskal-Wallis 

testi sonuçları tnblo7’de verilmiştir. 

Tablo 7: İşletme büyüklüğü kurum imajı algısı için Kruskal-Wallis testi 

Kurumsal imaj algısı Ki-kare s.

d 

anlamlılı

k 

1-Çalıştığım örgütte etkin bir performans yönetimi 

yapılmaktadır. 

15,055 4 0,005** 

2-Kurumsal imaja insan kaynakları bölümü faaliyetlerinin 

olumlu etkisi vardır. 

11,086 4 0,026* 

3-Çalıştığım örgütte işe alımda izlenen yöntemler nitelikli 

personelin işe yerleştirilmesini sağlar. 

11,014 4 0,026* 

4-Örgütlerdeki insan kaynağı bulma, seçme ve değerlendirme, 

kurumsal imajı etkileyen bir faktördür. 

11,806 4 0,019* 

5-Örgütlerdeki kariyer yönetimi kurumsal imajı etkileyen bir 

faktördür. 

12,964 4 0,011* 

6-Çalıştığım örgütte yöneticim faydalı bir uygulama 

yaptığımda beni ödüllendirir. 

14,212 4 0,007** 

7-Çalıştığım örgütteki yöneticiler yönetim fonksiyonlarını 

etkin bir şekilde yerine getirmektedir. 

22,495 4 0** 

8-Çalıştığım örgüt piyasada iyi bir imaja sahiptir. 10,397 4 0,034* 

9-Çalıştığım örgütte iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler 

alınmaktadır. 

17,588 4 0,001** 

10-Çalıştığım örgütte katılımcı bir yönetim anlayışı 

benimsenmektedir. 

11,887 4 0,018* 

11-Çalıştığım örgütte ast-üst ilişkileri iyidir. 22,705 4 0** 

(%5), (%1) düzeyinde anlamlı 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

438 

 

 

Şekil 3: İşletme büyüklüğü kurum imajı algısı ilişkisi 

Yukarıda verilen şekil 3 incelendiğinde genel olarak 21-50 kişinin çalıştığı işletmelerde 

kurum imajı algısının genel olarak yüksek, 101-500 kişinin çalıştığı işletmelerde ise genellikle 

düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

İşgörenin ücret düzeyi kurumsal imaj algısı ilişkisi 

İşgörenin ücret düzeyinin kurumsal imaj algısı üzerindeki etkisi Kruskal-Wallis testi ile 

araştırılmış ve önemli sonuçlar tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8: Ücret düzeyi kurumsal imaj algısı için Kruskal-Wallis testi sonuçları 

Kurumsal imaj algısı Ki-kare s.

d 

Anlamlıl

ık 

1-Çalıştığım örgütün kurumsal imajı benim için önemlidir. 15,695 3 0,001** 

2-Çalıştığım örgütte işgören devir hızı düşüktür. 8,794 3 0,032* 

3-Örgütlerdeki insan kaynağı bulma, seçme ve değerlendirme, 

kurumsal imajı etkileyen bir faktördür. 

8,42 3 0,038* 

4-Örgütlerdeki eğitim ve gelişim planlaması kurumsal imajı 

etkiler 

12,593 3 0,006** 

5-Örgütlerdeki kariyer yönetimi kurumsal imajı etkileyen bir 

faktördür. 

11,619 3 0,009** 

6-Örgütlerdeki performans yönetimi kurumsal imajı etkiler 9,007 3 0,029* 

7-Çalıştığım örgütte etkin bir ücret yönetimi yapılmaktadır. 10,807 3 0,013* 

8-Çalıştığım örgüt piyasada iyi bir imaja sahiptir. 9,788 3 0,02* 

9-Kurumsal imajı iyi olan bir örgüt iç ve dış çevre için 

çekicidir. 

15,661 3 0,001** 

(%5), (%1) düzeyinde anlamlı 
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Şekil 4: Ücret düzeyi kurumsal imaj algısı ilişkisi 

Yukarıdaki şekil 4’ten görüleceği üzere genel olarak yüksek ücret alan işgörenlerin kurumsal 

imaj algılarının, düşük ücret alanlara göre daha olumlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Kadro durumu kurumsal imaj algısı 

İşgörenlerin kadrolu, sözleşmeli ve geçici olarak çalışıyor olma durumuna göre kurumsal imaj 

algısının farklı olup olmadığını araştırmak için yapılan Kruskal-Wallis testinin sonuçları 

aşağıdaki tablodan verilmiştir. Tabloda 9’dan görüldüğü gibi 7 kurumsal imaj değişkeni için 

anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. 

Tablo 9: İşgörenin kadro durumu kurumsal imaj algısı için Kruskal Wallis testi 

sonuçları 

Kurumsal imaj algısı Ki-kare s.

d 

Anlamlıl

ık 

1-Çalıştığım örgütün kurumsal imajı benim için önemlidir. 14,144 2 0,001** 

2-Kurumsal imaja insan kaynakları bölümü faaliyetlerinin 

olumlu etkiler 

7,432 2 0,024* 

3-Çalıştığım örgüt iyi bir imaja sahiptir. 6,189 2 0,045* 

4-Örgütlerdeki insan kaynakları planlaması kurumsal imajı 

etkiler 

10,927 2 0,004** 

5-Çalıştığım örgütte işe alımda izlenen yöntemler nitelikli 

personelin işe yerleştirilmesini sağlar. 

6,153 2 0,046* 

6-Örgütlerdeki insan kaynağı bulma, seçme ve değerlendirme, 

kurumsal imajı etkileyen bir faktördür. 

6,311 2 0,043* 

7-Örgütlerdeki eğitim ve gelişim planlaması kurumsal imajı 

etkiler 

6,153 2 0,046* 

(%5), (%1) düzeyinde anlamlı 
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Şekil 5: İşgörenin kadro durumu kurumsal imaj algısı ilişkisi 

Yukarıdaki şekil 5 incelendiğinde kadrolu çalışanları kurumsal imajı algısı geçici pozisyonda 

çalışanlara göre daha olumlu olduğu görülmektedir.  

Kurumsal imajı etkileyen değişkenler için korelasyon ve regresyon analizi uygulaması 

Kurum imajı ile ilgili sorulardan 4. sü doğrudan işgörenlerin çalıştıkları kurumun imajı 

hakkındaki görüşlerini ifade etmektedir. Bu madde ile diğer kurumsal imaj değişkenleri 

arasındaki pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış sadece kurumda çalışan devir hızı ile 

kurumsal imaj arasında bir ilişki bulunamamıştır. Diğer tüm değişkenler arasında önemli 

ölçüde pozitif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 

Stepwise regresyon yöntemi ile kurumsal imajı etkileyen değişkenler araştırılmış ve 9 

değişkenin anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu değişkenler:  

X1: Çalıştığım örgütte etkin bir performans yönetimi yapılmaktadır. 

X2: Çalıştığım örgütte katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. 

X3: Çalıştığım örgütün kurumsal imajı benim için önemlidir. 

X4: Çalıştığım örgütte açık bir iletişim ortamı vardır. 

X5: Çalıştığım örgütte yeterli eğitim alıyorum. 

X6: Kurumsal imaja insan kaynakları bölümü faaliyetlerinin olumlu etkisi vardır. 

X7: Örgütlerdeki kariyer yönetimi kurumsal imajı etkileyen bir faktördür. 

X8: Çalıştığım örgütte yöneticiler çalışanların gelişimine yardımcı olur, koçluk eder. 

X9: Kurumsal imajı iyi olan bir örgüt ve dış çevre için çekicidir. 

Yukarıda sıralanan 9 açıklayıcı değişken ve kurumsal imaj değişkeni arasındaki regresyon 

modeli aşağıda tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10: Kurumsal imaj ve açıklayıcı değişkenler arasındaki çoklu regresyon modeli 

Model R R Kare Düzelt. R 

Kare 

Tahminin      

stand. hatası 

Durbin-

Watson 

F Serbest. 

derecesi 

Anlamlılık 

 ,629 ,396 ,383 ,836 1,795 29,59 9 ; 406 0,000 

 Regresyon Modeli 

 Sabit X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

Katsayılar 0,199 0,099 0,085 0,184 0,102 0,104 0,108 0,087 0,098 0,104 

St. hata 0,256 0,047 0,048 0,054 0,048 0,035 0,046 0,046 0,046 0,051 

t değeri 0,778 2,112 1,762 3,397 2,133 3 2,357 1,901 2,124 2,027 

Anlamlılık 0,437 0,035* 0,079 0,001** 0,034* 0,003** 0,019* 0,058* 0,034* 0,043* 

VIF 1,794 1,726 1,502 1,654 1,209 1,583 1,236 1,629 1,416 1,794 

(%5), (%1) düzeyinde anlamlı 

Yukarıdaki tablo 10’dan görüldüğü gibi kurum imajının 9 bağımsız değişkene bağlı regresyon 

modeli için düzeltilmiş R2=0,383 olarak belirlenmiştir. Buna göre kurum imajını bu 9 

değişken % 38,3 oranında açıklayabilmektedir. Bu modelle yapılacak tahminin standart hatası 

0,836 dır. F=29,59 olup modelin kurum imajını açıklamada yeterli olduğu anlaşılmıştır. 

Durbin–Watson istatistiğine göre otokorelasyon olmadığı ve VIF değerlerine göre çoklu 

doğrusallık probleminin olmadığı görülmüştür. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için iç ve dış müşteri açısından kurumsal imajın 

önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada iç müşterinin kurumsal imaj algısı ve bu algıya sebep 

olan değişkenler araştırılıp çeşitli istatistik yöntemlerle test ve analiz edilmiştir. 

İlk olarak ankete katılanların demografik özellikleri ve işletmelerin büyüklük ve sektörel 

dağılımı frekans analizi ile ortaya konmuştur. Bunu takiben kurumsal imaj algısı ile ilgili 

değişkenlere verilen cevapların dağılımı üç kategoriye indirgenerek (katılıyorum, 

katılmıyorum, kararsızım) oransal dağılımı ortaya konmuştur. Bu dağılımdan işgörenlerin 

çalıştıkları örgütün kurumsal imajının kendisi için önemli olduğu ve kurumsal imajı iyi olan 

bir örgütün hem iç hem de dış çevre için çekici olduğu görüşlerini kuvvetle destekledikleri 

görülmüştür.   

Kurumsal imaj algısı için yapılan tek örneklem t testine göre 5 değişken dışındaki tüm 

değişkenlerin kurumsal imaja olumlu ya da olumsuz etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Bağımsız 

örneklem t testi cinsiyet ve sektörel baz da yapılmıştır. Erkekler kurumlarında işe 

alımlarda izlenen yöntemlerin nitelikli personelin işe yerleştirilmesini sağladığı görüşünü 

kadınlara nazaran daha çok desteklemişlerdir. Sektörlere göre yapılan karşılaştırmada kamu 

sektörü çalışanları özel sektör çalışanlarına göre kurum imajını öne çıkarırken, özel sektör 

çalışanları kurumlarında etkin bir kariyer planlamasının yapıldığı, yeterli eğitimler verildiği 

ve etkin performans yönetiminin olduğu görüşünü öne çıkarmışlardır. 
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Kruskal Walles testi ile kurumsal imaj algısının etkilendiği faktörler araştırılmıştır. 

İşgörenlerin yaşlarının kurumsal imaj algısında etkili olmadığı görülmüştür. Öğrenim 

düzeyine göre 8, işgörenin kurumdaki pozisyonuna göre 9, İşletme büyüklüğüne göre 11, 

ücret düzeyine göre 9, kadro durumuna göre 7 kurumsal imaj algısı ile ilgili değişkenin 

anlamlı olduğu görülmüştür. 

Örgütün işgören gözüyle kurumsal imajının hangi değişkenlerle ilişkili olduğu Pearson 

korelasyon katsayıları ile araştırılmış işgücü devir hızı dışında tüm değişkenlerle ilişkili 

olduğu görülmüştür. Bunun devamında kurumsal imaj değişkenini açıkladığı düşünülen 

kurumsal imaj algısı değişkenleri arasında çoklu regresyon modeli stepwise yöntemi ile 

araştırılmış, 9 değişkenin kurumsal imajı açıklamada etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu 9 

değişkenle oluşturulan modelin kurumsal imajı %38,3 oranında açıkladığı görülmüştür. 

Kurumsal imajın sadece işgören açısından değil, dış müşteriler ve paydaşlar tarafından nasıl 

algılandığı da oldukça önemlidir. Bu sebeple çalışmanın dış müşteri ve paydaşları da da içine 

alacak şekilde geliştirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca işgören memnuniyeti ve kurum imajını 

birlikte ele alarak kurumsal imaj algısının açıklanmasına yönelik faydalı çalışmalar 

yapılabilir. 
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ÖZET: Türkiye’de hayvancılık istatistikleri verilerine (TUİK-2016) göre 14.08 milyon sığır, 

30.9 milyon koyun ve 10.3 milyon keçi varlığı bulunmaktadır. 2010 yılında kırmızı et üretimi 

780.000 ton iken 2016 yılında 1.173.000 ton’a, süt üretimi ise 13.500.000 ton iken 18.400.000 

ton’a ulaşmıştır.  

Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvan sayısı ve üretim 

açısından önemli derecede artış gözlenmektedir. Hayvancılık işletmelerinde sayısal artışın 

yanında kalite artışının da sağlanmasında yarar vardır. Çiftlik hayvanları ürünlerinde 

pazarlama sıkıntısı yaşanmamasına rağmen üretimin yönetimi ve pazarlama konusu önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda Süt sığırı işletmelerinde; Süt yağının; >3.5, Süt proteininin > %3, 

Süt tankı somatik hücre sayısının >200.000, Süt tankı bakteri sayısının  >100.000/ ml gibi 

parametrelerinin dikkate alınarak kaliteli üretim yapılması önemlidir. Besi sığırcılığı 

işletmelerinde ise et kalite parametreleri olarak etin rengi,  raf ömrü, su tutma kapasitesi, 

pişirme kaybı, kesme kuvveti gibi unsurlara dikkat edilir. Örneğin; etin renk özellikleri 

tüketicinin beğenisini ve satın alma kararını etkileyen en önemli faktördür. Genellikle parlak 

kırmızı renk tazelik göstergesi olarak değerlendirilirken; koyu renk tercih edilmemekte ve 

hatta bazı araştırmalarda koyu renkli etin tüketiciler tarafından hasta, yaşlı hayvanlardan elde 

edilmiş et olarak algılandığı bildirilmektedir. Koyu renkli etlerin bir diğer olumsuz yanı ise bu 

etlerde bakteriyel gelişimin daha hızlı olması ve bunun sonucu olarak da raf ömürlerinin daha 

kısa olmasıdır. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde ülkemizde uygulanan kesim ağırlığının 

düşük olması pazarlama yönetimini olumsuz etkilemektedir. Irklara göre değişmekle birlikte 

ortalama kesim ağırlığının 35-42 kg aralığında olması, işletmelerin kazancını artıracaktır. 

Ayrıca şuan ülkemizde gündemde olan et açığımızın kapanmasında da önemli rol 

oynayacaktır. Koyun ve keçi süt işletmelerinde ise pazarlama yönetimi ve ürün kalitesi 

açısından makineli sağım teknikleri olmazsa olmaz hale getirilmelidir. 

 Çiftlik hayvanlarında üretim yönetimi ve pazarlama ülkemizdeki çiftlik sayısının 

günden güne artması ile dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Çiftlikten sofraya gıda 

güvenliğini de dikkate aldığımızda personel yönetimi, ham madde yönetimi, gübre yönetimi 

ve ürün ve kalite yönetimi gibi alt unsurlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çiftlik Hayvanları, Üretim, Yönetim, Pazarlama 

 

FARM ANIMALS PRODUCTION MANAGEMENT AND MARKETING 

 

ABSTRACT: There are 14.08 million cattle, 30.9 million sheep and 10.3 million goats in 

Turkey according to animal husbandry statistics (TUIK-2016). While red meat production in 

2010 was 780,000 tons, in 2016 it reached 1,173,000 tons and milk production was 

13,500,000 tons, reaching 18,400,000 tons. 
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        Both cattle and small ruminant animal breeding has seen significant increases in terms of 

number of animals and production. It is beneficial to increase the quality as well as the 

numerical increase in animal husbandry management. Despite the lack of marketing 

difficulties in farm animal products, management of production and marketing are important. 

In this context, in dairy cattle farms; Milk oil; > 3.5, Milk protein> 3%, Milk tank somatic cell 

number> 200.000, Milk tank bacteria number> 100.000 / ml. İn the cattle breeding farms, 

meat quality parameters such as meat color, shelf life, water holding capacity, cooking loss, 

shear force are taken into consideration. For example; The color features of the meat are the 

most important factor affecting the liking of the consumer and the buying decision. Generally, 

a bright red color is considered as a freshness indicator; dark color is not preferred, and even 

in some studies it is reported that dark meat consumers perceive it as sick meat from elderly 

animals. Another negative aspect of dark meats is that the bacterial growth in these meats is 

faster and, as a result, the shelf life is shorter. The fact that the weight of the slaughter weight 

applied in our country in the small cattle breeding farms is low affects the marketing 

management negatively. If the average cut weight is in the range of 35-42 kg according to the 

races, it will increase the profit of the small ruminant farms. In addition, timely cutting (35-42 

kg) will play an important role in the closing of our meat openness in our country. In sheep 

and goat milk farms, milk machine management practices and milking techniques should be 

done made inevitable for marketing management. 

 Production management and marketing in farm animals is an important issue that 

needs to be taken into account with the day-to-day increase in the number of farms in our 

country. When we consider food safety from the farm to the dinner table, it should be 

considered together with sub-elements such as personnel management, raw material 

management, fertilizer management and product and quality management. 

Keywords: Farm Animals, Production, Management, Marketing 

GİRİŞ  

Türkiye’de hayvancılık istatistikleri verilerine (TUİK-2016) göre 14.08 milyon sığır, 30.9 

milyon koyun ve 10.3 milyon keçi varlığı bulunmaktadır. 2010 yılında kırmızı et üretimi 

780.000 ton iken 2016 yılında 1.173.000 ton’a, süt üretimi ise 13.500.000 ton iken 18.400.000 

ton’a ulaşmıştır.  

        Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvan sayısı ve üretim 

açısından önemli derecede artış gözlenmektedir. Hayvancılık işletmelerinde sayısal artışın 

yanında kalite artışının da sağlanmasında yarar vardır. Ülkemizde süt sığırı işletmeleri 

kapasite bakımından büyüse de genele bakıldığında halen 1-20 başlık aile işletmeleri 

ağırlıktadır. Kurulan yeni büyük işletmeler ise 100-1000 baş arasında değişen hayvan sayısı 

potansiyelindedir. Hayvan potansiyeli ne olursa olsun tüm işletmelerde çiftlik yönetimi 

vazgeçilmez bir unsurdur. En küçük aile işletmesinde en büyük şirket işletmesine kadar çiftlik 

yönetimi gerek maksimum verimlilik gerekse ürün pazarlama açısından zorunludur. Çiftlik 

yönetimi uzun dönemde en yüksek karın elde edilmesi ve/veya belirlenen amaçlara ulaşmak 

için çiftlik işlerinde yapılacak işbirliği ve uzmanlaşmayla ilgilidir. İşletme yöneticisinin 

görevleri; 

Düzenleme 

Hazırlık 
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Ölçme ve denetim 

Uygulama şeklindedir. 

 Öncelikle normal koşullar altında her türlü çiftlik işinin yapılabilmesi için gerekli paranın 

sağlanması gereklidir. Bu gelirin içinde yöneticinin kendi aylığının da bulunması söz 

konusudur. İşletme için gereken ücrete işletmede kullanılan demirbaşların tamir ve bakım 

giderlerinin de eklenmesi gerekmektedir. Süt sığırcılığında işletme yöneticisi işe yatırmış 

olduğu sermaye karşılığında bir miktar getiri de sağlamalıdır. Birçok aile tipi süt sığırcılık 

işletmesinde işletme yöneticisi veya ailesine doğrudan gelir aktarımı söz konusu 

olmamaktadır. Bununla birlikte, birçok işletmede yönetici varsa yöneticinin ailesi için hak 

ettikleri gelir bir şekilde sağlanmaktadır. Sonuç olarak işletme için üretim sürecinin sonunda 

belirli bir miktar gelir kalmalıdır. Eğer işletme yönetimi bunu başaramıyorsa bunun için 

gösterebilecek fazla bir neden yoktur. Diğer bir deyişle, işletme yöneticisi kendine başka bir iş 

aramaya başlamalıdır. Çiftlik hayvanları işletmelerinde yöneticilerin üzerinde durması 

gereken bazı konular vardır bunlar; 

TEMEL EKONOMİK SORUNLAR 

Tüm işletme yöneticileri işletmelerini yönetirken üç temel soruya yanıt bulmak zorundadır. 

Bunlar; 

Hangi mallar üretilecek? 

Hangi miktarda üretilecek? 

Hangi yöntem ile üretilecek? 

Ne Üretmeliyim 

İşletme seçimi var olan kaynaklarla yanıt aranacak ilk soru olarak karşısına çıkacaktır. Süt 

sığırcılık işletmesi, seçimini yapmış bir yönetici; bitkisel üretim yapan bir işletmeyi mi 

seçmeli veya kullanacağı tüm yemi satın mı almalı, satın alacaksa tek parti ya da iki parti de 

mi satın almalıdır? Söz konusu süt sığırcılık işletmesi; süt üretimi, sürü büyüklüğünün 

korunması için ayrı bir sürünün yetiştirilmesi, damızlık birimi gibi üç ayrı işletmeye 

bölünebilir mi? Ayrıca yönetici bu işletmelerden hangisi veya hangilerini yönetmelidir? 

Görüldüğü gibi işletme seçimi oldukça önemli bir konudur. 

Hangi Miktarda Üretmeliyim 

Yöneticilerin asıl karar vermeleri gereken konu, en karlı üretim düzeyinin belirlenebilmesi 

olmalıdır. Çok fazla üretmek, her zaman daha fazla kazanmak anlamına gelmeyebilir. Diğer 

bir anlatımla yüksek verimlilik ile çalışıyor olsanız bile karlı bir iş yapıyor olmayabilirsiniz. 

İşletmenin karlılığı için verimlilik gerekli koşuldur, yeterli koşul değildir. 

Nasıl Üretmeliyim 

Bu üretimde hangi kaynaklar hangi miktarlarda kullanılacak sorusu ile ilgilidir. Süt 

sığırcılığıyla uğraşanların sormaları gereken bazı sorular şunlardır; 

Nasıl bir barınak tipi kullanılacak? 

Nasıl bir yemleme düzeni benimsenecek? 
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Nasıl bir yetiştirme şekli izlenecek? 

Nasıl bir hayvan sağlık koruma düzenlemesi izlenecek? 

Bu kararlar alındıktan sonra yönetimin temel unsuru bütçe olacaktır. 

BÜTÇE HAZIRLAMA 

Bütçe hazırlama işlemleri sırasında sorulacak sorular nerede olmak istiyorum ve oraya nasıl 

ulaşacağım şeklinde olmalıdır. Kullanılan yöntem ve yapılan işlemler temel olarak kayıt 

tutma ve işletme çözümlemesindekiler ile aynıdır. Aradaki fark kullanılan zamanın 

uzunluğudur. Kayıtlar ve çözümlemeler geçmişteki olayları ele alır. Bütçeler ise geleceğe 

(hem yakın hem de uzak geleceğe) yöneliktir ve bazı amaçlar ortaya koyar.  

Bütçe hazırlanmasında temel nokta “yatırım yapmadan önce test et” şeklindedir. Kâğıt 

üzerinde düzenlemeler yapmak, yeterli hazırlık olmadan harekete geçmekten hem daha kolay 

hem de daha ucuzdur. İyi yapılan bir hazırlık risklerin en aza indirilmesine yardımcı olur. 

Hazırlık yaparken kusursuz verilere ulaşmak her zaman mümkün olmadığı için elinizde 

bulunan verilerin en iyileri ile işleyiş sürdürülmelidir.  

İşletme yöneticisi bütçe hazırlayacak en uygun kişidir. Bununla birlikte işletme yöneticisinin 

tek bir bakış açısıyla bakarak hata yapmasını önlemek amacıyla işletme de bu işlerle ilgili 

olan tüm kişilerin öncelikle bütçe hazırlama ve bunun nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi sahibi 

olmasında yarar vardır. Bütçe hazırlanmasındaki aşamalar ise; 

Var Olan Kaynakların Dökümü 

Bütçe hazırlama işleminde ilk adım var olan kullanılabilir kaynakların dökümünün 

çıkarılmasıdır. Bu kaynaklar dört genel ekonomik grup altında listelenebilir.  

Toprak veya arazi 

İşgücü 

Sermaye 

Yönetim 

Bitkisel üretimde kullanılacak arazinin miktarı ve üretin gücü gibi veriler listelenmelidir. Bu 

toprağın niteliğine, arazinin eğimine, erozyon durumuna,  iklim ve arazinin diğer koşullarına 

bağlı olacaktır. Bütçe hazırlama da genellikle bitkisel üretimle işe başlanır ve birim arazi 

başına düşen en yüksek kazancı getiren ürünün zaman içinde söz konusu arazi tarafından 

yetiştirilebilme miktarı incelenir. 

İşletmede var olan iş gücü, bu işgücünün hangi zaman sürecinde kullanılabilir olduğu, kalitesi 

ve kısa süreli bir eğitim ile elde edilebilecek kalite artışı işletme varlıklarına kaydedilmelidir. 

Yönetim; üretim, iş idaresi, mali konular, pazarlama ve çalışanlar gibi konuları kapsar. 

İşletmenin gereksinim duyduğu nitelikli işgücü işletme içinde yok ise bu gereksinim işletme 

dışından karşılanmalıdır. Bu aşamada personel temini ve yönetimi devreye girmektedir. 
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     2.2 Bütçe Hazırlarken Sorulacak Sorular 

Yöneticinin bütçe hakkında sorması gereken beş önemli soru bulunmaktadır. 

Bu yapılabilir mi? Yapılan hazırlık teknolojik olarak uygun mudur? Sığır başına yıllık süt 

verimi bir yıl içinde 7.000 litreden 8.500 litreye yükseltilebilir mi? İki veya üç yılda 

yükseltilebilir mi? Bu soru yönetici için “gerçekçiliğin denetimi” anlamındadır. 

Pazar var mıdır? Üretilen mal satılabilecek mi? Acaba fiyat uygun olacak mı? Pazarda mala 

karşı bir talep var mı? Süt tüketiminin düşük olduğu bölgede çok büyük bir süt sığırcılık 

işletmesi kurulmasının bir anlamı bulunmamaktadır. Yöneticiler özellikle mallarını 

satabilecekleri pazarları bulmalıdır. 

Yapılacak üretim karlı olacak mıdır? Yapılan düzenlemeler ekonomik olarak uygun mudur?  

Bu düzenlemeler uzun sürede maliyetleri dikkate alıyor mu? İşletme yapılan bu 

düzenlemelerden para kazanacak mıdır? Herhangi bir düzenleme karlılık belirtileri 

göstermedikçe bunun uygulanmasının ekonomik bir amacı yoktur. 

Hazırlık mali olarak uygun mudur? Para akışı sağlanabilecek midir? Kasa da yeterli para 

bulunacak mıdır? Uygun zamanda para bulunabilecek midir? Eğer para akışı olmaz ise bazı 

önlemlerin alınması gerekecektir. Hazırlık karlı değilse para akışı da çok önemli 

olmayacaktır. 

Hazırlık işletmenin ödeme gücünü nasıl etkileyecektir? Uzun dönemde işletmenin mali yapısı 

nasıl korunacaktır. İşletme bu dönemde herhangi bir net değer elde edecek midir? Eğer 

hazırlık uzun dönemde işletmeye bir artı değer vermeyecekse böyle bir hazırlık uygulamaya 

değmeyecektir.  

Hâlihazırda kurulmuş bir işletme var ise bu işletmenin gelecek planlaması yapılırken de aynı 

sorular tekrarlanabilir. Böyle durumlarda şayet işletme büyüme eğiliminde ise o zaman 

işletme yönetimi gerekli damızlık sayısını da tespit etmek ve planlamak durumunda dır. 

Büyüme planlanmasa dahi işletmenin sürdürülebilirliği bakımından hayvan akışının 

planlanması gerekir. Tablo1 de belirtildiği üzere 100 başlık bir sürüde gerekli damızlık sayısı 

84 başa kadar çıkabilmektedir. 

 Tablo:1  

Sürüdeki 

hayvan sayısı 

Buzağı ölüm ve 

sürüdeki 

ayıklama 

oranına ilişkin 

katsayı 

Damızlıkta ilk 

kullanma 

yaşına ilişkin 

katsayı 

Sürüdeki 

ayıklama oranı 

(%) 

Gerekli 

damızlık 

hayvan sayısı 

100              x 1,34             x 2,083         x 30               = 83,75veya 84baş 

Kaynak:  Luening R.A, (çev. Önol A.G. ve Türkyılmaz M.K,) Teknik Süt sığırcılığı 

Rehberi,2009. 
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İŞİN TANIMI 

Çiftlik hayvanları yönetiminin diğer önemli konusu çalışan personelin, yapılan işin tanımı ve 

kontrolüdür. Yazılı bir iş tanımı hem işveren hem çalışan açısından karşılıklı beklentilerin 

anlaşılması konusunda yardımcı olmaktadır. 

Aşağıda bir iş tanımında olması gereken bazı noktalar verilmiştir. 

İşin adı 

Görev ve sorumluluklar 

İşin özellikleri 

Resmi ve/veya özel bir eğitimin gerekliliği veya buna ilişkin istek 

Kişisel özellikler 

Fiziksel gereklilikler 

İş deneyimi 

İş için zaman gereksinimi 

Kimin uzman olacağı 

Hizmet içi eğitim durumu 

İş içinde ilerleme ve yükselme durumu 

Ödemeler: Ücret, sosyal kesintiler, özel olanaklar, desteklemeler, ikramiyeler 

Değerlendirme 

Sonlandırma işlemleri 

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ 

Çiftlik hayvanları işletmelerinde meslek içi eğitim oldukça önemlidir. İşveren öncelikle 

kişisel özellikleri, daha iyi olan bir kişiyi işe almak ister. Çünkü işe ilişkin bilgiler kişiye kısa 

sürede kazandırılabilmesine karşın, uygun olmayan davranışlar sergileyen bir kişinin bu tutum 

ve davranışlarını düzeltmek çok zor ve neredeyse olanaksızdır. İşe yeni alınan kişiye 

olabildiğince kısa sürede işle ilgili eğitim, yeterli zaman ve emek harcanarak verilmelidir. 

Yapılan bu ilk eğitimin getirisi kısa sürede ortaya çıkacaktır. Tersine, eğitim verilmeyen 

kişinin işletmeye maliyeti çok yüksek olacaktır. Ayrıca yıllık yada 6 aylık toplantılarla her 

kesimin görev ve sorumlulukları hatırlatılmalı eksiklikler giderilmelidir. 

PAZARIN ZAMAN ÖNEMİ 

Bir ürünün teslim tarihinin piyasada önemi büyüktür. Örneğim sıvı süt için teslim tarihi 

üretildikten hemen sonra olurken bu sütten yapılan kaliteli peynir veya tereyağı, pazara 

getirilene kadar belirli bir süre depolanabilir. Böylece, oldukça az bozulabilen malların 

piyasası uygun bir süreye yayılabilmektedir. Bununla birlikte, yüksek derecede bozulma 

olasılığı bulunan ürünler zamanında pazara sunulmak zorundadır. 
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Pazarlama yönetimi çiftlik hayvancılığında başlı başına ayrı değerlendirilmeli ve büyük 

çiftliklerde gerekirse başka bir departman olarak açılmalıdır. Kalite yönetimi ve pazarlama 

ürün üretimi kadar zorlu bir süreçtir. 

 

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE PAZARLAMA  

Çiftlik hayvanları ürünlerinde pazarlama sıkıntısı yaşanmamasına rağmen üretimin yönetimi 

ve pazarlama konusu önem arz etmektedir. Bu bağlamda Süt sığırı işletmelerinde; Süt 

yağının; >3.5, Süt proteininin > %3, Süt tankı somatik hücre sayısının >200.000, Süt tankı 

bakteri sayısının  >100.000/ ml gibi parametrelerinin dikkate alınarak kaliteli üretim 

yapılması önemlidir.  

Besi sığırcılığı işletmelerinde ise et kalite parametreleri olarak etin rengi,  raf ömrü, su tutma 

kapasitesi, pişirme kaybı, kesme kuvveti gibi unsurlara dikkat edilir. Örneğin; etin renk 

özellikleri tüketicinin beğenisini ve satın alma kararını etkileyen en önemli faktördür. 

Genellikle parlak kırmızı renk tazelik göstergesi olarak değerlendirilirken; koyu renk tercih 

edilmemekte ve hatta bazı araştırmalarda koyu renkli etin tüketiciler tarafından hasta, yaşlı 

hayvanlardan elde edilmiş et olarak algılandığı bildirilmektedir. Koyu renkli etlerin bir diğer 

olumsuz yanı ise bu etlerde bakteriyel gelişimin daha hızlı olması ve bunun sonucu olarak da 

raf ömürlerinin daha kısa olmasıdır.  

Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde ülkemizde uygulanan kesim ağırlığının düşük olması 

pazarlama yönetimini olumsuz etkilemektedir. Irklara göre değişmekle birlikte ortalama 

kesim ağırlığının 35-42 kg aralığında olması, işletmelerin kazancını artıracaktır. Ayrıca şuan 

ülkemizde gündemde olan et açığımızın kapanmasında da önemli rol oynayacaktır.  

Koyun ve keçi süt işletmelerinde ise pazarlama yönetimi ve ürün kalitesi açısından makineli 

sağım teknikleri olmazsa olmaz hale getirilmelidir. 

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA YÖNETİM UYGULAMALARI; 

Buraya kadar bahsi geçen konuları somut hale getirmek gerekirse, süt sığırcılığı 

işletmelerinde yönetim bakımından aşağıda bazı parametreler verilmiştir. Yönetimin işini 

kolaylaştıracak olan kayıtlar ve değerlendirilmesidir. 

Süt sığırı işletmelerinde tutulan kayıtlar: 

Hayvan başına verimi arttırmanın, hayvanın yaşadığı çevreyi ve hayvanı iyileştirmek üzere iki 

yolu vardır. Bu iki yolun da amaca uygun kullanılabilmesi sürü yönetiminde doğru ve yerinde 

karar verilebilmesi, damızlık seçiminin isabetli yapılabilmesi için sürü ve hayvanlar hakkında 

yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak gerekir. Bu amaca hizmet edecek bilgileri toplama ve 

bunları saklama işine “kayıt tutma” denir. 

Bir süt sığırı işletmesinde kayıt tutmanın en önemli yararı, mevcut kayıtların hem her bir 

ineğin hem de tüm sürünün durumu hakkında günlük ve uzun vadeli bilgiler vermesi ve 

işletme sahibi ya da yöneticisine gelecek için planlar yapma olanağı sağlamasıdır. İyi bir kayıt 

tutma düzeni, mümkün olduğu kadar basit, gerekli bilgileri içeren, doğru günü gününe 

işlenmiş, kolay ve az zaman alıcı olmalıdır. 

 

Kayıt tutarken üzerinde durulması gereken konular; 
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Döl verimi özellikleri; İlk damızlıkta kullanma yaşı, ilk buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, 

gebelik süresi, kuruda kalma süresi, servis periyodu, gebelik başına tohumlama sayısı, üreme 

etkinliği 

Süt verimi özellikleri; Laktasyon süresi, laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi 

Doğan buzağılara ilişkin bilgiler; Buzağının doğum tarihi, Doğum tipi (normal-zor), Doğum 

şekli(tekil-ikiz), Kulak numarası, Anne kulak numarası, Doğum ağırlığı 

Buzağılayan ineklere ilişkni bilgiler; Buzağılama tarihi, Buzağılama tipi(normal-zor), 

Buzağılama şekli(tekil-ikiz) 

Hayvanlarımızın doğurma tarihlerinin kayıt edilmesinin yararı, buzağılama sonrası 

tohumlama zamanının gelip gelmediğinin tespit edilmesi ve doğum sonrası en geç 100 gün 

içinde hayvanın tekrar gebe kalmasının sağlanmasıdır. 

Tohumlamaya ilişkin bilgiler; Tohumlanan hayvanın kulak numarası, Tohumlayan boğanın 

kulak numarası, Tohumlama tarihi, Tohumlama sayısı, Tohumlayanın adı, soyadı  

Tohumlama tarihlerinin bilinmesi hayvanın gebe kalmaması halinde yeniden kızgınlık 

göstereceği günleri /17-21 gün) tahmin edebiliriz. Gebelik kontrolü tohumlama tarihinden 

genellikle 2-3 ay sonra yapılmaktadır. Gebe kalırsa kuruya ayırma(tohumlama tarihden 200-

210 gün sonra) ve doğurma tarihini (tohumlamadan 280-285 gün sonrası) bilmemize imkân 

sağlar. Tohumlayan boğanın bilinmesi ise doğan yavrunu ile tohumlayan boğa arasında ilişki 

kurmamıza olanak sağlar.  

Sürüden çıkarılan hayvanlar için tutulan kayıtlar; Hayvanın numarası, sürüden çıkış tarihi, 

sürüden çıkış nedeni (damızlık satış, kasaplık satış, ölüm vb.) 

Hayvanlarımızın çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklarının (doğum, sütten kesim, 6 ay, 1 yaş 

vb.)  saptanabilmesi hayvanın gelişme durumlarını yakından izleyebilmemizi ve bu yemden 

yararlanmasını belirleyebilmemize olanak sağlar. Bu veriler doğrultusunda herhangi bir düşüş 

saptanırsa yemlemeye müdahale edebilme imkânımız olur. 

Sürü yönetimi 

Sürü yönetimi, bir süt sığırı işletmesinden sağlanan geliri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, 

sürü düzeyinde yapılması gereken uygulamaları kapsamaktadır. Bir başka deyişle 

yetiştiricinin üretim politikası, sürü yönetimi olarak ifade edilir. Çiftlikteki bütün işlerin bir 

disiplin içinde yapılması gerekmektedir. 

Sürü yönetiminin kapsadığı bazı konular; 

Buzağı bakımı 

Barındırma 

Uygun yemleme 

Sağlık koruma 

Uygun sağım 
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İyi kızgınlık takibi 

Zamanında ve uygun bir tohum ile tohumlama gibi konuları kapsar. 

Sürü yönetiminde sıklıkla cevap aranacak sorular; 

Sürüde sağmal oranı yaklaşık %85 kurudakilerin oranı ise %15 midir? 

Buzağılar ağız sütünü tam olarak alıyor mu? 

İneklerin önünde yem artıyor mu? 

Toplam somatik hücre ve bakteri sayısı kaçtır? 

Sürünün ortalama süt verimi nedir? Nasıl değişmektedir? 

Sürü yenileme oranı %20-25 midir? 

Önceki ay için; kuruya çıkan, doğuran ve tohumlanan hayvanların sayısı nedir? Sonraki ay 

için beklenen değerler nelerdir? 

Bir gebelik içi ortalama kaç tohumlama yapılmaktadır? 

Dişileri tohumlamada kullanılacak boğalar önceden belirlenmiş midir? Dişilere uygun mudur? 

Yapılan ve yapılacak olan aşılar ve tarihleri planlanmış mıdır? 

Buzağılama aralığı ortalama 12 ay mıdır? 

İşletmenin hayvan varlığındaki beklenen değişim sürü projeksiyonu nasıldır? 

İyi bir sürü yönetiminde; 

Doğum öncesinde; Gerekli aşılar yapılmalı, Gebeliğin son 3 haftasına dikkat edilmelidir. 

Doğum bölmesi ve doğum sırasında; Diğer ineklerden ayrı, rahat ve bol altlıklı doğum 

bölmesine alınır 

Laktasyon; ortalama 10 ay olmalıdır 

Kızgınlık ve tekrar tohumlama; Gözle ve yardımcı araçlarla yapılır, Sabah kızgınlık 

gösterenler akşam, akşam kızgınlık gösterenler ise ertesi sabah tohumlanmalıdır. 

Kuru dönem; ortalama 2 ay olmalıdır. 

Buzağı ve dana büyütme; soluk alması sağlanmalı, kurutulmalı, göbek kordonu dezenfekte 

edilmeli, ishallere karşı serum uygulanmalı, kolostrum (ağız sütü) mutlaka içirilmelidir. 

Düve yetiştirme; düveler en az 15 aylıkken tohumlanmalı, en az 350-375 kg ve 135 cm 

yüksekliğinde olmalıdır. 

 Döl veriminin ölçülmesi; süt sığırcılığında döl verimi en iyi “buzağılama aralığı” ile 

ölçülür. Buzağılama aralığının 30 gün uzaması “sürüde yılda %7 oranında daha az yavru” 

elde edilmesi demektir. Bu sebeple buzağılama aralığına dikkat edilmelidir. 

Sürü planlama 
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Modern süt sığırcılığında iyi bir sürü planlama için; İneklerden yılda 1 yavru almak, 10 ay 

sağıp 2 ay kuruya çıkarmak en idealidir. Bunu başarmak için de bir ineği buzağıladıktan 2-3 

ay sonra tekrar gebe bırakabilmek gerekir 

Servis periyodu bir ineğin doğurduktan sonra tekrar gebe kalıncaya kadar geçen süre olarak 

tanımlanmaktadır. Her yıl bir buzağı alabilmek için; işletmede yeterli kayıt düzeni kurulmalı 

ve kızgınlıklar iyi takip edilmelidir. Süt, düve ve dana satışı gelirimim buzağılamaya bağlı 

olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca süt veriminin 4-6. Laktasyonlara kadar arttığı bilindiği için 

hayvanlar uzun yıllar damızlıkta tutulmaya çalışılmalıdır. 

 

SONUÇ  

Çiftlik hayvanlarında üretim yönetimi ve pazarlama ülkemizdeki çiftlik sayısının günden güne 

artması ile dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğini 

de dikkate aldığımızda personel yönetimi, ham madde yönetimi, gübre yönetimi ve ürün ve 

kalite yönetimi gibi alt unsurlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 
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ÖZET: Rekabetin temel unsurlarından birisi sayılan inovasyon kavramı, günümüzde iş 

dünyasında ve akademide sıklıkla ele alınan en önemli kavramlardan birisidir. Bu bağlamda 

elinizdeki çalışma, Türkiye’de inovasyon konusunda yapılan yüksek lisans tezlerinin 

özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan, yazarları tarafından erişim izni verilmiş, içeriğinde 

inovasyon kavramı geçen, sosyal bilimler alanındaki 144 adet tez incelenmiştir.   

İnceleme sonucunda inovasyon konulu tezlerin en çok 2015 ve 2016 yıllarında yapıldığı; 

işletme alanında oldukları ve çalışmaların inovasyon ile ilişkili çeşitli kavramlarla birlikte ele 

alındığı görülmektedir. Ayrıca tezlerin en fazla sosyal bilimler enstitüsünde ve işletme 

anabilim dalında yapıldığı ve anket yönteminin veri elde etmede en yaygın kullanılan yöntem 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, YüksekLisans Tezleri, İşletme, Akademik 

 

INNOVATION IN ACADEMIC CONTEXT 

 

ABSTRACT: Innovation is accepted the basic element of competition and it is also the most 

important concept. In this context, this study aims to analyze to determine the general 

characteristic of master dissertations about innovation in Turkey. In this direction 144 thesis 

were analyzed that are at Council of Higher Education (YOK) National Thesis Center. These 

dissertations are in social sciences, they have access permissions and has innovation concept 

in the context.  

The dissertations have been examined in terms of the year, language, university, gender of 

author, department, related subject/subjects, sampling, application and method. As a result of 

analyses, it was seemed that the dissertations on innovation were mostly studied at 2016 and 

2015 in Business Department with survey method. Also the innovation was analyzed with 

different concepts at the dissertations. 

Keywords: Innovation, Master Dissertations, Business, Academic 

GİRİŞ 

Bilgi temelli ürün ve hizmetlerle şekillenen 21. yüzyıl, odağında bilginin olduğu, daha önceki 

dönemlerden daha hızlı ve daha yenilikçi bir çağdır. Dolayısıyla bireyler, işletmeler ve 

toplumlar için rekabet koşulları sürekli değişirken, varlığı sürdürmek için “yeni” kavramı 

hiçbir dönemde olmadığını kadar gerekli hale gelmiştir. Beraberinde yeni ürün, yeni hizmet 

ve yeni süreçlerle birlikte yenilik, yenilikçilik olarak da adlandırılan inovasyon kavramını 

doğurmuştur.  

Günümüz işletmelerin gelir akışlarının can damarı olan inovasyon ayrıca değişimin 

liderliğinin, sürdürülebilir rekabetin de temel anahtarıdır. İnovasyon çağın itici gücüdür ve bu 

nedenle şirketlerin ve devletlerin kaynak ayırdığı önemli bir konu haline gelmiştir. Bundan 

dolayıdır ki inovasyon gerek sosyal bilimlerin gerek fen bilimlerinin ilgi odağında yer alarak 
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farklı disiplinlerde ya da disiplinlerarası birçok çalışmanın odağında yer almaktadır. 

Türkiye’de de özellikle son yıllarda inovasyon konusunda yapılan çalışmalar artmaktadır.  

Bu doğrultuda elinizdeki çalışma, Türkiye’de inovasyon konusunda yapılan yüksek lisans 

tezlerinin özelliklerini belirlemeyi ve bu tezlerin anabilimdalı, konu ve yöntem bakımından 

farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda tez adında  “inovasyon” kelimesi geçen fen, 

sağlık ve sosyal bilimler alanlarında yapılan ve erişime açık olan 143 tez ise yöntem, içerik 

açısından ayrıca ele alınmıştır. 

İnovasyon Kavramı 

Günümüzün sıklıkla adından söz ettiren kavramlardan birisi olan inovasyon, hem bir 

yenileme ve yenilenme sürecini hem de bir sonucu yani yeniliği ifade etmektedir. İnovasyon 

kavramının Türkçe karşılığı olarak genellikle yenilik, yenilikçilik gibi kelimeler kullanılsa da 

bu ifadeler kökeni Latince “innovatus” dan gelen ve yeni ve değişik bir şey yapmak”anlamına 

gelen İngilizce’de innovation olarak adlandırılan kavramı tam olarak ifade etmemektedir. Bu 

nedenle genellikle Türkçe literatürde inovasyon olarak ifade edilen kavramın Türk Dil 

Kurumu Sözlüğü içindeki karşılığı ise “yenileşim” olarak belirtilmektedir (TDK, 2017).  

İnovasyon ile ilgili yapılan birçok çalışmadan çeşitli tanımlamalara ulaşmak mümkündür. Bu 

ifadelerden en geneli 2005 Oslo Kılavuzuna göre inovasyon, işletme içi uygulamalarda, işyeri 

organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal 

veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin 

gerçekleştirilmesidir (OSLO, 2005, s. 50). 

AB ve OECD göre ise inovasyon, bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da 

geliştirilmiş bir imalât ya da dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine 

dönüştürmeyi kapsayan bir süreç olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda belirtilen 

dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, “pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, 

yöntem ya da hizmeti” de kapsamaktadır (Akyos, 2005, s. 3).  

Freeman (1982) inovasyonu yeni veya kişiselleştirilmiş ürün pazarlama veya yeni ya da 

geliştirilmiş sürecin veya ekipmanın ilk ticari kullanımı ile teknik, üretim, tasarım, yönetim ve 

ticari faaliyetleri kapsadığını belirtmektedir (Dursun, 2015, s. 112). Verloop’a (2004, s. 141) 

göre inovasyon, bir işletme sürecidir, safhalandırılması gerekir, fırsat odaklıdır, işletme içinde 

veya dışında olabilir. İnovasyon ile ilgili literatürde sıklıkla karşılaşılan tanımlamalar aşağıda 

belirtilmektedir. Tablo-1’de diğer inovasyon tanımları yapılmıştır.   

Bu tanınmalar doğrultusunda inovasyonun sadece yeni bir ürün geliştirmek olmadığı, hizmet 

veya üretim süreçlerde yenilikler şeklinde de olabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 

inovasyon sadece teknoloji-tabanlı işletmeleri değil tüm işletmeleri kapsamakta ve teknolojik 

inovasyon dışında da organizasyonel inovasyon, pazarlama inovasyonu, ürün inovasyonu, 

hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu ya da sosyal inovasyon şeklinde olabilmektedir.  

Ayrıca inovasyon,  katma değer yaratan yenilikleri kapsadığı ve keşif, icat, yaratıcılık ve 

yenilikten farklı olarak bir fikrin oluşumundan pazara gelmesine kadar olan tüm faaliyetlerin 

etkin yönetimini (Meesapawong vd., 2010; Ramadani ve Gerguri, 2011; Wan vd., 2005, s. 

312) sürecidir. Bir başka ifadeyle inovasyon ekonomik ve toplumsal getirileri olan bir proje 

olduğundan bir inovasyon ürünü de gelişmiş bir market stratejisi, pazarlama, iş geliştirme, 

finansman yönetimi gibi zor, karmaşık ve uzun soluklu bir sürecin sonunda oluşmaktadır 

(Şengün, 2016, s. 196). Dolayısıyla, nitelikleri bakımından katma değer yaratan bir olgu 
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olduğundan pazar araştırması içermeyen, pazar taleplerini anlayamamış ve pazara uyumlu 

olmayan yeniliklerin inovasyon değeri kazanması zordur (Bulut ve Arbak, 2012, s. 7).  

Tablo-1: İnovasyon Tanımları 

Yazar Adı İnovasyon Tanımı 

Schmookler (1966) Bir işletme, kendisi için yeni bir ürün veya hizmet geliştirirse ya da 

kendisi yeni bir yöntem veya girdi kullanırsa teknik bir değişiklik 

yapmış olur. Belli bir teknik değişikliği ilk yapan işletme 

inovasyonu yapandır ve yaptığı bu eylem inovasyondur. 

Becker/Whisler 

(1967) 

Bir fikrin, benzer hedefleri olan organizasyonlardan biri tarafından 

ilk defa kullanılmasıdır. 

Knight( 1967) İnovasyon, bir organizasyon ve onun çevresi için yeni olan bir 

değişikliğin geliştirilmesidir. 

Moore/Tushman 

(1982) 

İnovasyon, pazardaki bir gereksinimin sentezlenmesi ve bu 

gereksinime yanıt veren ürünün üretilmesidir.  

Drucker (1985) İnovasyon, girişimcilerin farklı bir iş veya hizmet ortaya koymak 

için değişiklik yapmalarını sağlayan araçtır. Bir disiplin, öğrenme ve 

uygulama yeteneği olarak gösterilme özelliğine sahiptir.  

Rothwell/Gardiner 

(1985) 

İnovasyon sadece teknolojik açıdan önemli bir ilerlemenin 

ticarileşmesi anlamına gelmez aynı zamanda teknolojik bilgide 

küçük çaplı değişikliklerin kullanımı da içerir. 

Rickards (1985) İnovasyon, yeni fikirlerin uygulamaya konmasıdır. Sistem 

problemlerinin yeni yaklaşımlarla çözülmesidir.  

Porter (1990) Şirketler, inovasyon ile rekabet avantajı yakalar. İnovasyona, hem 

yeni teknolojileri hem de yeni iş yapış şekillerini kapsayacak şekilde 

geniş bir açıdan yaklaşırlar.  

Kaynak: Elçi, 2008, 25-26. İnovasyon. Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı.  

Türkiye’de inovasyon konusundaki akademik çalışmaları analiz eden tek bir çalışma 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2000-2015 yılları arasındaki YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde 

kayıtlı, erişime açık doktora tezlerini inceleyen çalışmadır. Bu çalışmaya göre yapılan tezlerde 

birçok konunun çok az çalışıldığı veya hiç çalışılmadığı belirtilmekte ayrıca bu konuda 

araştırma yapacak kişilere yenilikçilik kararı, yenilikçilik politikaları, yenilikçilik kültürü, 

yenilikçilik eğitimi, yenilikçiliğe direnç, kişilik-yenilikçilik ilişkisi, kurumsal iletişim-

yenilikçilik ilişkisi, örgütsel değişim-yenilikçilik ilişkisi ve yenilikçiliğin önündeki engeller 

gibi konularda araştırma yapmaları önerilmektedir (Çelik, 2016, s.40). 

Yöntem 

Bu çalışma, inovasyon konusunda Türkiye’de yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin 

incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma, belirli bir konudaki tüm çalışmaları derleyerek, genel 

bir sonuca ulaşmayı hedefleyen içerik değerlendirmesi yöntemine başvurması ve verileri 

doküman incelemesiyle elde etmesi bakımından nitel bir araştırma tasarımı olarak kabul 

edilebilir. 
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 Çalışma kapsamda; tezlerin üniversite,  dil, model,  yıl, üniversite, enstitü, danışman unvan 

ve anabilim dalları ve inovasyon ile ilişkilendirilen alt konular belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından tez başlığında “inovasyon” 

kelimesi ile tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda 175 adet teze ulaşılmış ancak bunlardan 32 

tanesi erişime açık olmadıkları için 143* tanesi araştırma kapsamında incelenmiştir.  

Bulgular  

Araştırma kapsamında ele alınan tezlerin dili, yapıldıkları yıl, araştırmacının cinsiyeti ve 

danışmanın unvanı özelliklerine ait veriler Tablo-2’de yer almaktadır. 

 Tezlerin Özellikleri Sayı % 

Araştırmacıların Cinsiyeti Kadın 69 48,25 

Erkek 74 51,74 

Danışman Unvanı Prof. Dr. 54 37,76 

Doç. Dr. 39 26,57 

Yrd. Doç. Dr. 48 32,86 

Dr. 2 1,39 

Dili Türkçe 110 76,92 

İngilizce 32 22,37 

Fransızca 1 0,69 

Yapıldığı Yıl 2003 1 0,69 

2006 5 3,49 

2007 4 2,79 

2008 10 6,99 

2009 9 6,29 

2010 17 11,88 

2011 10 6,99 

2012 20 13,98 

2013 16 11,18 

2014 18 12,58 

2015 17 11,88 

2016 11 7,69 

2017 5 3,49 

 

Tablo-1’de görüldüğü gibi erkek araştırmacıların oranı kadınlara göre fazla olmasına rağmen 

çok büyük bir farklılık olmadığı söylenebilir. Tez danışmanlarının daha çok Prof. Dr. (37,76) 

olduğu görülmektedir. Tezlerin büyük bir kısmı Türkçedir (76,92).  2012 yılında yapılan tez 

sayısının (13,98) diğer yıllara oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak bu sayılara 

erişim izni olmayan tezler dâhil edilmediği için toplam tez sayısında değişiklikler olabileceği 

göz önünde tutulmalıdır.  

Başlığında “inovasyon” kelimesinin geçtiği tezlerin yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı 

Tablo-3’deki gibidir.  

Tablo-3:Tezlerin Yapıldıkları Üniversitelere Göre Dağılımı 

                                                 

* 09.11.2017 tarihi itibariyle.  
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Üniversite 
Tez 

Sayısı 
% Üniversite 

Tez 

Sayısı 
% 

İstanbul Teknik Üniversitesi 11 7,69 Marmara Üniversitesi 8 5,59 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 
7 4,9 Yeditepe Üniversitesi 7 4,9 

Dumlupınar Üniversitesi 6 4,2 
Gebze Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü 
6 4,2 

İstanbul Üniversitesi 6 4,2 Akdeniz Üniversitesi 4 2,8 

Beykent Üniversitesi 4 2,8 Boğaziçi Üniversitesi 4 2,8 

Düzce Üniversitesi 4 2,8 Dokuz Eylül Üniversitesi 4 2,8 

Selçuk Üniversitesi 4 2,8 Çukurova Üniversitesi 3 2,1 

Erciyes Üniversitesi 3 2,1 Gazi Üniversitesi 3 2,1 

Gaziantep Üniversitesi 3 2,1 Sabancı Üniversitesi 3 2,1 

Atatürk Üniversitesi 2 1,4 Balıkesir Üniversitesi 2 1,4 

Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi 
2 1,4 

Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi 
2 1,4 

Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi 
2 1,4 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi 
2 1,4 

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi 
2 1,4 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 
2 1,4 

Niğde Üniversitesi 2 1,4 Okan Üniversitesi 2 1,4 

Süleyman Demirel 

Üniversitesi 
2 1,4 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi 
2 1,4 

Ankara Üniversitesi 1 0,7 
Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi 
1 0,7 

Adnan Menderes 

Üniversitesi 
1 0,7 Aksaray Üniversitesi 1 0,7 

Avrasya Üniversitesi 1 0,7 Bahçeşehir Üniversitesi 1 0,7 

Başkent Üniversitesi 1 0,7 
Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 
1 0,7 

Ege Üniversitesi 1 0,7 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 
1 0,7 

Galatasaray Üniversitesi 1 0,7 Gebze Teknik Üniversitesi 1 0,7 

Gediz Üniversitesi 1 0,7 Hacettepe Üniversitesi 1 0,7 

Hitit Üniversitesi 1 0,7 Fatih Üniversitesi 1 0,7 

Işık Üniversitesi 1 0,7 Bilkent Üniversitesi 1 0,7 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 0,7 
İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi 
1 0,7 

İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü 
1 0,7 

Kara Harp Okulu 

Komutanlığı 
1 0,7 

Karabük Üniversitesi 1 0,7 Kocaeli Üniversitesi 1 0,7 

KTO Karatay Üniversitesi 1 0,7 Mersin Üniversitesi 1 0,7 

Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi 
1 0,7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 0,7 

Sakarya Üniversitesi 1 0,7  

 

Tablo-3 incelendiğinde inovasyon konusundaki tezlerin en fazla İstanbul Üniversitesinde 

yapıldığı görülmektedir. 29 üniversitede bu konuda sadece 1 adet yüksek lisans tez çalışması 
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yapılmıştır. Türkiye’deki 184† üniversitenin 125’inde halen inovasyon başlıklı, erişime açık 

tez olmadığı söylenebilir.  

Tezlerin tamamlandığı enstitülerin dağılımı Tablo-4’te belirtildiği gibidir. 

Tablo-4:Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

Enstitü Tez Sayısı % 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 117 77,62 

Fen Bilimler Enstitüsü 15 11,89 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4 2,8 

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 3 2,1 

Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 0,7 

Enformatik Enstitüsü 1 0,7 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 0,7 

Savunma Bilimleri Enstitüsü 1 0,7 

 

Tablo-4’de görüldüğü gibi tezlerin büyük kısmı (%77,62) Sosyal Bilimler Enstitüleri 

bünyesinde tamamlanmıştır. Fen Bilimleri odaklı enstitülerde tez sayılarının oldukça az 

(15,39) olduğu görülmektedir.  

Tezlerin anabilim dallarına göre dağılımları ise oldukça çeşitlidir. Bu dağılım Tablo-5’te 

görülmektedir.  

Tablo-5: Anabilim Dallarına Göre Tezlerin Dağılımı 

Anabilim Dalları Tez 

Sayısı 

% Anabilim Dalları Tez 

Sayısı 

% 

İşletme 57 39,86 İktisat 24 16,78 

Mühendislik 18 12,59 Strateji Bilimi 7 4,9 

Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik  

6 4,2 Bilim ve Teknoloji Politika 

Çalışmaları 

3 2,1 

Eğitim Bilimleri 3 2,1 Bankacılık 2 1,4 

Avrupa Çalışmaları 2 1,4 Kamu Yönetimi 2 1,4 

Uluslararası Ticaret ve 2 1,4 Beden Eğitimi ve Spor  1 0,7 

                                                 

† http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz 11.11.2017 tarihinde erişildi.  
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İşletmecilik 

Büro Yönetimi Eğitimi 1 0,7 Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri 

1 0,7 

Ekonometri 1 0,7 Endüstriyel Tasarım 1 0,7 

Girişimcilik ve 

İnovasyon Yönetimi 

1 0,7 Giyim Endüstrisi ve Giyim 

Sanatları  

1 0,7 

İnovasyon ve 

Girişimcilik 

1 0,7 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 0,7 

İşletme Eğitimi 1 0,7 Malzeme Tedarik ve 

Lojistik Yönetimi 

1 0,7 

Mimarlık 1 0,7 Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği 

1 0,7 

Sağlık Yönetimi 1 0,7 Şehir ve Bölge Planlama 1 0,7 

Tarım Ekonomisi  1 0,7 Toplam Kalite Yönetimi 1 0,7 

Yönetim Bilimleri 1 0,7  

 

Tezlerin en çok İşletme anabilim dalında, sonrasında ise İktisat ve Mühendislik anabilim 

dallarında yapıldığı görülmektedir. Mühendislik alanındaki tezlerin %50’sinin Endüstri 

Mühendisliği bilim dalında yapılmış olması çalışmanın bir diğer bulgusudur.  

Tezlerin araştırma yöntemleri ise Tablo-6’da belirtilmektedir.  

Tablo-6: Tezlerin Yöntemlere Göre Dağılımı 

Yöntem Tez Sayısı % 

Anket 65 45,45 

Görüşme 17 11,89 

Tarama 14 9,79 

Niteliksel Veri Analizi 11 7,69 

Gözlem 6 4,2 

İçerik Analizi 5 3,5 

Örnek Olay İnceleme 4 2,8 

Betimsel Analiz 3 2,1 

Oyun Teorisi 2 1,4 
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Ekonometrik Analiz 2 1,4 

Karar Ağacı 1 0,7 

Kümeleme Analizi 1 0,7 

Panel Veri Analizi 1 0,7 

Veri Zarflama 1 0,7 

Diğer 10 6,99 

İnovasyon konusunda tez çalışmalarının farklı alanlarda olması nedeniyle farklı veri toplama 

yöntemleri kullanılmıştır. Tablo-5’ten görüldüğü gibi tezlerin %45,45’in veri toplamada anket 

yöntemini kullandığı görülmektedir.  

Tez başlıklarında belirtilen ve inovasyon ile ilişkilendirilen kavramlar aşağıda Şekil-1’de 

belirtilmektedir.  

Her bir tezin başlığındaki kavramlar tek tek analiz edildiğinde inovasyon yönetimi, 

performans, inovasyon stratejileri, yenilikçi davranış, bölgesel ve ulusal yenilik sistemleri 

kavramlarının daha fazla ele alındığı ve çalışmaların genellikle Türkiye’deki uygulamaları ve 

KOBİ’leri kapsadığı söylenebilir.  

Sonuç ve Öneriler 

Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi İnternet sayfası aracılığıyla başlığında 

“inovasyon” ifadesi kullanılan erişime açık yüksek lisans tezlerinin analiz edildiğinde tezlerin 

kadın ve erkek öğrencilerin birbirine yakın sayılarda olduğu ve konu ile ilgili cinsiyet ayrımı 

yapılmadığı söylenebilir.  

Yıllara göre tez sayılarının dağılımı incelendiğinde 2012 yılında 20 tane yüksek lisans tezi 

olduğu görülmektedir. Bu sayının diğer yıllara göre yüksek olması, yüksek lisans tez yazım 

sürecinin 1-2 yıl sürdüğü göz önüne alınırsa konunun 2010-2012 yıllarında akademik anlamda 

daha ilgi çekici olduğu söylenebilir. Oysa inovasyonun rekabet konusundaki gücüne dair 

araştırmaların sayıca artmasına rağmen özellikle 2017 yılındaki erişime açık ve çalışmada ele 

alınan tez sayısının 5 olduğu görülmüş ve sayının azlığına dikkat edilerek toplam tez sayısına 

bakıldığında bu sayının ise 10 olduğu görülmüştür. Çalışmanın yapıldığı tarih göz önüne 

alındığında 2017 yılının ilk on ayının tamamlanmasına rağmen tez sayının önceki yıllara göre 

az olması, inovasyon konusunun tüm dünyada birçok sektörde ve akademik yazında 

popüleşirken Türkiye’deki üniversitelerde inovasyon konusundaki çalışmaların neden 

popülerliğinin neden azaldığı sorusunu akla getirmektedir.  

Yapılan çalışmaların çoğunun işletme anabilim dalında yapılması ve birçoğunda veri toplama 

yönteminin anket olması özellikle sosyal bilimler alanında veri toplama ve anket yönteminin 

zorlukları ve konu benzerliği olmaması için inovasyon ile ilişkilendirilecek farklı konulara 

yönlenmesi gerekliliği nedeniyle bu konuya olan ilginin azalmasının nedenleri olarak 

gösterilebilir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen özellikle inovasyon odaklı sektörler ve 

işletmelerin bu konulara duyarlılıkları artırılarak konu ile ilgili akademik araştırmalara 

yardımcı olmaları konusunda bilinç düzeylerinin artırılması gerekmektir. Özellikle fen ve 

sağlık bilimlerinde çalışmaların sayılarının ise artırılması gerekmektedir. Bilindiği üzere 

sağlık, savunma gibi alanlar teknoloji ve bilgi yoğun sektörlerdir. Ayrıca bu alanlardaki 
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inovasyonun yüksek potansiyele sahip olmasına rağmen bu enstitülerdeki tez sayısının sadece 

1 olması ve fen bilimleri odaklı diğer enstitülerde inovasyon odaklı tez sayısının azlığı 

üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer konudur.  

Tez başlıklarındaki inovasyon ile ilişkili kavramlar ele alındığı bu kelimelerin çok çeşitli 

olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak tezlerin analizinde enstitü ve anabilim dalı 

ayrımına gidilmemiş olması belirtilebilir. Ayrıca iktisat konusunda yapılan tezlerin daha çok 

bölgesel ve ulusal yenilik sistemleri, Avrupa Birliği ve bu bağlamda çeşitli karşılaştırmalar ile 

kalkınma ile ilişkili olduğu söylenebilir. Dikkat çekici bir diğer sonuç ise özellikle tarım 

sektöründe yapılan çalışmaların diğer sektörlere göre daha fazla olduğudur.  

İnovasyon konusundaki tez sayısının genel olarak artırılması gerekliliği söz konusudur. Ancak 

özellikle farklı anabilim ya da bilim dallarının ortak yapacakları inovasyon çalışmalarına ve 

araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitelerin bu tür çalışmaları gerçekleştirecek 

yasal süreçleri tamamlayarak ortak tez çalışmalarının yürütülmesi, inovasyonun gerektirdiği 

ar-ge ve teknik bilgi ihtiyacının yanı sıra süreç geliştirme, pazarlama, değişim yönetimi gibi 

işletme becerilerini ve ayrıca iktisadi da bilgileri kapsayarak akademik çalışmaların 

gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Tezlerin yapıldığı anabilim dallarının birbirine yakın alanlar olmalarına rağmen farklı 

adlandırıldıkları görülmektedir. Bunun yerine enstitü, anabilim dallarının daha genel adlarla 

sınıflandırılması ortak özelliklerin belirlenmesinde daha yararlı olacaktır.  

Ayrıca yapılan bu değerlendirme sonucunda inovasyon konusundaki tezlerin yeterli sayıda 

olmadığı ve çoğu üniversitede hiç ele alınmadığı görülmektedir. Özellikle inovasyon türleri 

konusundaki çalışamalara ağırlık verilmemiştir. Ayrıca sosyal yardımlaşmanın önemli bir 

kültürel değer olduğu Türkiye’de sosyal inovasyon konusundaki tezlerin sayısının yetersiz 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu konular başta olmak üzere üniversitelerin varlık gösterdiği 

bölgelerin özelliklerine göre farklı inovasyon tezlerinin ortaya konması Türkiye’de inovatif 

bir kültürün ortaya konmasına önemli bir rol oynayacaktır.  
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to present the sustainability assessment of the 

electricity sector by using economic input-output life cycle (EIO-LCA) in Turkey, taking into 

account the environmental, economic and social aspects for the period between 1995 and 

2009. In order to evaluate the sustainability of electricity sector, we use some major 

economic, environmental, and social indicators as sustainability life cycle indicators. The 

policy scenario is a $1 million increase in output of electricity sector. Results indicates that 

decrease in emissions of carbon dioxide and air pollutants by almost half according to  policy 

scenario. The main reason for this decline is the use of imported natural gas in the production 

of electric energy instead of lignite produced by Turkey in this period. 

Jel code: Q56; Q53; Q54; D57 

Keywords: Sustainability; Air pollution; Climate; Input–Output Tables and Analysis 

 

1995-1999 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN 

EKONOMİK GİRDİ-ÇIKTI YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

DEĞERLENDİRMESİ 

 

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, 1995 ve 2009 yılları arasındaki dönemin çevresel, ekonomik ve 

sosyal yönlerini dikkate alarak, Türkiye'de ekonomik girdi-çıktı yaşam döngüsü (EIO-LCA) 

kullanarak elektrik sektörünün sürdürülebilirlik değerlendirmesini sunmaktır. Elektrik 

sektörünün sürdürülebilirliğini değerlendirmek için bazı önemli ekonomik, çevresel ve  sosyal 

göstergeleri sürdürülebilirlik yaşam döngüsü göstergesi olarak kullanıyoruz. Politika 

senaryosu, elektrik sektörünün üretiminde 1 milyon dolarlık bir artış olarak tasarlanmıştır. 

Sonuçlar, politika senaryosuna göre karbon dioksit ve hava kirleticilerinin emiliminin 

neredeyse yarısı kadar azaldığını göstermektedir. Bu düşüşün temel nedeni, Türkiye'nin bu 

dönemde ürettiği linyit yerine elektrik enerjisi üretiminde ithal edilen doğalgaz kullanılması 

olarak gösterilebilir. 

Jel kodu: Q56;Q53;Q54;D57  

Anahtar Kelimeler; sürdürülebilirlik; hava kirliliği; Sera gazları; Girdi-Çıktı Tabloları ve 

analizi 

INTRODUCTION 

Turkish electricity generation is a rapidly growing sector due to strong economic growth, 

rapid population increase and urbanization, and extension of electrification to the whole 

country because of rising per capita electricity demand. Over the past quarter century, the 

average annual growth rates of electricity generation and demand were both around 6.5% 

while generation capacity grew by about 6.1%. During the same period, per capita electricity 

demand grew annually by 6.1%. It is clear that Turkey’s electricity is generated mainly from 

fossil fuels including natural gas, coal, and oil, which accounts for about 79% of total 

generation in 2014. The major fuel in electricity generation is natural gas (47.9%), followed 
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by coal (30.3%), and at the lower end by fuel oil (0.9%). In Turkey the mix of electricity 

generation fluctuates each year due to the seasonal nature of the hydro resources and disabled 

or unavailable old lignite thermal power plants. The Turkey’s electricity sector has also 

significant effects on environment, economy and society. Although it is of great importance to 

measure and analyze the effects of sustainability on electricity generation, it has not been 

studied sufficiently. 

In this paper, electricity generation sector is evaluated by using a number of economic and 

environmental indicators such as carbon dioxide emissions, air pollution, water use, value 

added and employment. Sets of indicators are often used to measure the effects of 

sustainability. They are flexible, and sometimes some indicators can be added or removed if 

the set is insufficient. Although there are standard sets of indicators for industrial systems in 

the literature such as Global Reporting Initiative(2002), IChemE(2002a), Azapagic and 

Perdan(2000), they have not yet been accepted. 

This paper also gives a sustainability assessment of power generation from Turkish fossil 

fuels, notably brown coal (lignite) and natural gas. Sustainability assessment has positive and 

negative effects that can predict the entire spectrum of effects. A simple and feasible 

definition of sustainability in this analysis is as follows: In order to increase sustainability, it 

is necessary to reduce the negative impacts on economy, environment and society and to 

develop positive effects. Therefore, measuring effectiveness and labeling them as positive and 

negative is the first measure of sustainability. Developments that lead to the reduction of 

adverse effects will increase sustainability. The indications presented in this article will relate 

to electricity generation and electricity and gas transmission. The effects analysis of oil, 

natural gas and coal mining, coal transport, refining of petroleum products is excluded from 

the analysis. 

Sustainability analysis in electricity generation is not only a vital issue for Turkey, but also a 

vital priority for many other countries in the world and even for all countries. EIO-LCA is 

widely used as an important tool in assessing the impact of a sector on sustainable 

development (even with certain limitations), as it is widely accepted and perfectly adapted to 

assess environmental, economic and social sustainability (Atilgan and Azapagic;2016). Lin et 

al. (2012), Fang et al. (2011), Hsieh and Chen(2010), Wiedmann etal. (2010), Ma et al. 

(2009), Varun et al. (2008), Odeh and Cockerill (2008), Yang et al. (2007), Hondo (2005) are 

the some well-known examples of economic input-output life-cycle Sustainability Assessment 

of Electricity Generation.  

1. METHODOLOGY AND DATA 

Economic Input-Output Life-Cycle Assessment (EIO-LCA) modelling approach is employed 

to estimate the carbon dioxide emission, air pollution, energy and water use, value added and 

employment resulting from industrial production in Turkey.  EIO-LCA is based on an 

environmental I/O modeling approach first proposed by Leontief (1941;1966;1970). 

The EIO-LCA model divides the entire economy into different sectors. The model can be 

indicated as a set of large tables or matrices with 35 rows and 35 columns with one row and 

one column for each sector. Tables can represent the total amount of sales from one sector to 

another, purchases from one sector or the amount of purchases from a sector to generate a 

dollar from one sector. Figure-1 shows the extended input-output table including many 

monetary flows between sectors and final users.  
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Figure -1: Schematic Overview of Extended Input-Output Analysis 

The first flow is known as intermediate flows(Xij). İt has two dimensional matrix describing 

the purchasing and the selling flows among the economic sectors in the first flow. Second 

flow has series of column showing the industry deliveries to the household consumption and 

public expenditure, investments, and exports. These are known as the final demand(Fj) of 

economy . The third flows are the matrix with the rows that represent the value added 

including labor and capital incomes associated with production subsidies and taxes. 

Input-output tables that show the total supply and demand equilibrium in the economy are 

known as equilibrium tables, and therefore the rows and columns must be equal. Equation-1 

shows this equilibrium. 

X = (I - A)-1F                                          (1) 

In this equation,  X refers to the total output of sector, I refers to the unit matrix, A refers to 

the technology matrix, F represents the final demand. Leontief inverse matrix is represented 

by (I - A)-1.  F refers to the final demand including private and government consumption and 

fixed capital formation.   

When we take the first difference of equilibrium equation (1) we obtained equation-2 to make 

comparative static analysis. 

X = (I - A)-1F                                                (2) 

The first difference of  X equal to  Xf  minus Xi. Here, Xf  indicates the final value of 

equilibrium output, Xi indicates the initial value of equilibrium output. Similarly  the first 

difference of F equal to Ff minus Fi.  Ff indicates the final value of equilibrium final 

demand and Fi indicates the initial value of equilibrium final demand. Difference of the 

inverse matrix is not change because we assume that the technology remains constant. When 
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we added economic and environmental indicator vector of Bi into equation (2) we obtain 

equation-3 as follows. 

Bi = RiX = Ri (I - A)-1 F                                                                 (3) 

In this equation, Ri refers to to matrix that has diagonal elements representing the economic 

and environmental impacts per dollar of output for each process. Equation-4 is the first 

difference of equation (3) for each period. 

Bi,t = Ri,tX = Ri,t (I - A)-1 F              t=1995,2000,2005,2009  (4) 

The policy simulation is employed to make the sustainability assessment of electricity and gas 

supply sectors in a period of between 1995 and 2009 by using  equation-4. The policy 

simulation is the increase in production of electricity and gas supply sectors by $1 million (see 

figure-1).   

We use World Input-Output Table(Timmer, et al., 2015) as database for this analysis. World 

Input-Output Database (WIOD) also provides the environmental accounts including CO2 

emissions and emissions to air (Aurélien Genty, 2012). Table-1 shows the data sources of all 

periods.  

Table 1: Economic and environmental indicators   

  Economic indicators Environmental indicators 

Output Value 

added 

Employmen

t 

CO2 Air 

pollution 

Water use 

Units US$, 

million 

US$ 

Million 

million kilotons tons 1000 m3 

Explan

ation 

Output at 

basic 

prices 

Compensat

ion of 

employees, 

other net 

taxes on 

production 

and gross 

operating 

surplus 

Total hours 

worked by 

employees 

Emissions 

of carbon 

dioxide 

Emissions 

of methane 

  

Data 

source 

WIOT, 

Inter 

country 

Input-

Output 

Table for 

1995,200

0,2005,20

09 

WIOD 

Socio 

Economic 

Accounts, 

1995,2000,

2005,2009 

WIOD 

Socio 

Economic 

Accounts, 

1995,2000,

2005,2009 

WIOD 

database, 

1995,2000,

2005,2009 

WIOD 

database, 

1995,2000,2

005,2009 

WIOD Socio 

Economic 

Accounts199

5,2000,2005,2

009 
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2. RESULTS 

Carbon dioxide emission in Table-2 and air pollution in Table-3 in Appendix as an 

environmental impacts per unit of economic output have been calculated for  the period of 

1995 and 2009 by increasing in output for electricity and gas supply sector by $1 million 

policy.  According to Table 2, an increase of 1 million dollars in the output of the electricity 

generation sector causes 7,8 kg per dollar in 1995, 8 kg in 2000, 3.7 kg in 2005 and 4.3 kg in 

2009 in this sector.  

Increasing in carbon dioxide emissions per dollar for each period in the electricity generation 

sector and the increase in the output of this sector are shown in Figure-2. 

 

 

Figure-2: Change in CO2 

To begin with in 1995, it is sufficient to look at Fgure-3 to explain how the amount of carbon 

dioxide per dollar of electricity production between 2000 and 2005 falls from 7 to 4 

kilograms. In this period, we can say that the share of coal in the electricity production 

decreased from 30 percent to 26 percent, whereas the share of natural gas increased from 19 

percent in 2000 to 37 percent in 2000 and to 45 percent in 2005.  

It is known that coal burns more carbon dioxide emissions than natural gas. According to 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Fourth Assessment Report (AR4), 

carbon dioxide factor of lignite, which is mostly used by Turkey for electricity generation, is 

97.8 kg CO2 per mmBtu, whereas the carbon dioxide factor of the natural gas used is 53.06 

kg CO2 per per mmBtu.  
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Figure-3: Development of Electricity generation by share of primary energy source 

In this work, air pollution consists of energy related and non-energy related harmful gases. 

These gases have the environmental impact areas of global warming (CO2, N2O, CH4), 

acidification (SO2, NOX, NH3) and tropospheric ozone formation (CO NMVOC, CH4, 

NOx). The results of air emissions are given in Table A-3 in Appendix. While a $ 1 million 

increase in the electricity generation and gas distribution sector was 123 grams per dollar in 

this sector in 1995, this amount is seen in Figure-4, which fell to 22 grams in 2005 and 25 

grams in 2009, as it is in carbon dioxide emissions.  

 

Figure-4: Change in air pollution 

The other environmental impact of increasing output of electricity generation and gas supply 

by $1 million can be estimated by use of water. Water use in power plants involves two 

components: withdrawal and consumption. Water withdrawal is the act of removing water 

from a local water source; it can be returned to the withdrawn water source or can not be 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Renewable 1,9 1,4 0,6 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Natural Gas 0,2 17,7 19,2 37,00 45,3 46,5

Oil 30,2 32,5 25 20,7 6,1 6,8 7,4 3,4 2,6

Hydro 35,2 37,8 48,8 35,2 40,9 41,2 24,7 24,4 24,5

Coal 32,7 28,3 25,6 43,9 35,1 32,5 30,6 26,6 26,1
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taken or made ready for use elsewhere. Water consumption is used in such a way that the 

water in a plant can not be returned because it usually disappears with evaporation.  

On the other hand, water withdrawal by power plants can become a major challenge when 

drought or other water stress is experienced, even if the water is not only available in the 

required volumes or at the required temperatures. Numerous cooling water can be caught and 

killed by insect larvae and other organisms, drawn by pump and piping systems. 

A report from the US Department of Energy(2010) identified a total of 347 coal-fired power 

plants (from the analysis set of 580 plants) vulnerable to water demand and / or water supply 

concerns. For this reason, it is important to understand the water footprint of different 

electricity generation technologies. 

Database of this analysis covers the use of water (measured in 1000 m3) distinguishing 

different types: First, blue water refers to consumption of surface and ground water, second, 

green water is the volume of rainwater consumed, mainly in crop production, and third, gray 

water is the volume of freshwater that is required to assimilate the load of pollutants based on 

existing ambient water quality standards. 

The increase in water use in this sector is given when Table 1 below shows an increase of $ 1 

million in electricity generation and gas distribution sector production. Figure-5 shows that 

1486 liters in 1995, 936 liters in 2000 and 568 liters of water in 2005 and 390 in 2009 are 

required. 

 

Figure-5: Change in water use 

Energy use (TJ) in this work relates to energy emissions and relates to the use of gross energy 

but excludes energy use of energy commodities (eg, naphtha for plastic production, asphalt 

for road construction) and energy goods for conversion (eg coke and coke oven converted 

coal gas, to avoid double counting of emissions). Emissions-related energy use is a direct link 

between energy use and energy-related emissions. Table A-5 in appendix shows the energy 

use  of the $ 1 million electricity generation and gas distribution sectors in the sectors. 

According to Figure-6, While 108 MJ is required for electricity generation per dollar in 1995, 

only 66 MJ in 2005 and 68 MJ in 2009 are required. 
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Figure-6: Change in energy use 

The remaining two indicators relate to economic and socio economic sustainability. One of 

them is economic indicator represented by value added for sectors.  As a policy scenario, an 

increase of $ 1 million on the output of the electricity generation sector has increased the 

value added in the economic sectors.(see Table A-6 in appendix) The value added are defined 

as the total of compensation of employees, other net taxes on production and gross operating 

surplus. According to the results of the value added analysis in Figure-7, electricity generation 

per dollar in 1995 produced an added value of 0,7 TL, this ratio decreased to 0,55 TL in the 

year 2000 and then 0,55 TL in 2005. In 2009, it increased again to 0,65 TL. 

 

Figure-7: Change in value added 

According to Figure-8, which is obtained from the results of the table, the employment values 

fall from 5 persons per 1000 dollars in 2005 to 20 persons per 1000 dollars in 1995. It 

continues unchanged from 2005 until 2009. Last indicator is  related to socio economic 

indicator represented by employment measured by number of employees (thousands) for each 
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sector. Table A-7 in appendix give the results of employment according to scenario of 

analysis.  

The decline in employment is due to the start of the use of natural gas instead of carrots in 

electricity generation in this period. The coal calorie used in electricity generation in Turkey 

is low, moist and mostly dusty. Because it has rich lignite deposits, it increases employment 

when it produces it domestically. The substitution of lignite for natural gas has almost 

negatively impacted on employment as it imports almost all of it (95 per cent). We can say 

that besides employment, it also has an adverse effect on the current account deficit. 

However, this is not covered here because it is not covered by this study. 

 

Figure-8: Change in employment 

 

3. CONCLUSION 

In this paper, we presented the development and some initial applications of a national 

economic input–output lifecycle assessment (EIO–LCA) model for Turkey’s electricity 

generation and natural gas supply sectors for the period between 1995 and 2009. Some 

selected environmental, economic, and socio economic indicators are used for sustainability 

assessment.  

It is seen that in the Turkish economy, there is a decrease in emissions of carbon dioxide and 

air pollutants by almost half when there is a $ 1 million increase in the policy scenario at the 

output of the electricity generation and gas distribution sector. The main reason for this 

decrease is the fact that Turkey uses imported natural gas instead of lignite produced 

domestically in electricity generation during this period. This change in the fuel choice in the 

sector reflects positively on environmental sustainability indicators but negatively on 

economic sustainability indicators (value added and employment). Policy makers seeking 

economic growth without environmental sustainability are faced with this trade-off. 
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APPENDIX 

Table A-2: Change in CO2 for $1 million output for electricity generation 

  CO2  kg/$ 

1995 2000 2005 2009 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 0,001 0,000 0,000 0,001 

Mining and Quarrying 0,007 0,005 0,004 0,008 

Food, Beverages and Tobacco 0,000 0,000 0,000 0,000 

Textiles and Textile Products 0,000 0,000 0,000 0,001 

Leather, Leather and Footwear 0,000 0,000 0,000 0,000 

Wood and Products of Wood and Cork 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 0,001 0,001 0,000 0,000 

Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 0,023 0,006 0,002 0,006 

Chemicals and Chemical Products 0,002 0,003 0,002 0,001 

Rubber and Plastics 0,000 0,002 0,001 0,001 

Other Non-Metallic Mineral 0,003 0,011 0,003 0,007 

Basic Metals and Fabricated Metal 0,004 0,009 0,003 0,003 

Machinery, Nec 0,000 0,001 0,000 0,000 

Electrical and Optical Equipment 0,000 0,001 0,000 0,000 

Transport Equipment 0,000 0,000 0,000 0,000 

Manufacturing, Nec; Recycling 0,000 0,000 0,000 0,000 

Electricity, Gas and Water Supply 6,561 7,228 3,743 4,026 

Construction 0,000 0,002 0,001 0,001 

 Sale ofMotor vehicle and  Fuel 0,000 0,000 0,000 0,001 

Wholesale Trade and Commission Trade 0,000 0,001 0,000 0,002 

Retail Trade, Repair of Household Goods 0,000 0,001 0,000 0,002 

Hotels and Restaurants 0,000 0,000 0,000 0,000 

Inland Transport 0,007 0,004 0,002 0,005 

Water Transport 0,006 0,006 0,004 0,008 

Air Transport 0,001 0,002 0,001 0,001 

Other Supporting and Auxiliary Transport Act. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Post and Telecommunications 0,000 0,000 0,000 0,000 

Financial Intermediation 0,000 0,000 0,000 0,000 

Real Estate Activities 0,000 0,000 0,000 0,000 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 0,000 0,000 0,000 0,000 

Public Admin and Defence; Comp. Soc. Security 0,000 0,000 0,000 0,000 

Education 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Health and Social Work 0,000 0,000 0,000 0,000 

Other Community, Social and Personal Services 0,000 0,000 0,000 0,000 

Private Households with Employed Persons 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6,618 7,286 3,771 4,076 

 

Table A-3: Change in air polltion for $1 million output for electricity generation 

 Air pollution 

1995 2000 2005 2009 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 0,079 0,052 0,056 0,152 

Mining and Quarrying 0,745 0,308 0,188 0,801 

Food, Beverages and Tobacco 0,005 0,004 0,001 0,005 

Textiles and Textile Products 0,010 0,009 0,005 0,015 

Leather, Leather and Footwear 0,000 0,000 0,000 0,000 

Wood and Products of Wood and Cork 0,007 0,025 0,010 0,004 

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 0,037 0,017 0,004 0,006 

Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 3,527 0,493 0,072 0,818 

Chemicals and Chemical Products 0,029 0,054 0,023 0,030 

Rubber and Plastics 0,003 0,029 0,014 0,020 

Other Non-Metallic Mineral 0,014 0,073 0,009 0,034 

Basic Metals and Fabricated Metal 0,120 0,178 0,038 0,065 

Machinery, Nec 0,003 0,014 0,004 0,003 

Electrical and Optical Equipment 0,003 0,018 0,006 0,008 

Transport Equipment 0,001 0,004 0,001 0,001 

Manufacturing, Nec; Recycling 0,002 0,001 0,000 0,001 

Electricity, Gas and Water Supply 129,822 125,671 22,239 24,630 

Construction 0,001 0,067 0,013 0,034 

Sale of Motor vehicle and  Fuel 0,005 0,006 0,005 0,014 

Wholesale Trade and Commission Trade 0,014 0,013 0,008 0,027 

Retail Trade, Repair of Household Goods 0,011 0,011 0,006 0,022 

Hotels and Restaurants 0,001 0,002 0,001 0,005 

Inland Transport 0,613 0,167 0,041 0,148 

Water Transport 1,747 3,439 0,958 0,060 

Air Transport 0,021 0,017 0,009 0,024 

Other Supporting and Auxiliary Transport Act. 0,003 0,005 0,002 0,005 

Post and Telecommunications 0,005 0,003 0,002 0,004 

Financial Intermediation 0,007 0,008 0,002 0,006 

Real Estate Activities 0,000 0,000 0,000 0,001 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 0,002 0,002 0,001 0,004 

Public Admin and Defence; Comp. Social Security 0,000 0,000 0,000 0,000 

Education 0,001 0,000 0,000 0,000 

Health and Social Work 0,000 0,000 0,000 0,001 

Other Community, Social and Personal Services 0,176 0,287 0,120 0,211 

Private Households with Employed Persons 0,000 0,000 0,000 0,000 

 137,016 130,976 23,839 27,159 
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Table A-4: Change in water use for $1 million output for electricity generation 

  Water  

1995 2000 2005 2009 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 4,468 3,690 2,343 5,227 

Mining and Quarrying 0,000 0,000 0,000 0,000 

Food, Beverages and Tobacco 0,003 0,002 0,002 0,003 

Textiles and Textile Products 0,010 0,018 0,025 0,088 

Leather, Leather and Footwear 0,000 0,000 0,000 0,000 

Wood and Products of Wood and Cork 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 0,056 0,116 0,097 0,176 

Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 0,000 0,000 0,000 0,000 

Chemicals and Chemical Products 0,011 0,023 0,025 0,055 

Rubber and Plastics 0,000 0,000 0,000 0,000 

Other Non-Metallic Mineral 0,140 0,621 0,281 0,511 

Basic Metals and Fabricated Metal 0,108 0,360 0,165 0,150 

Machinery, Nec 0,000 0,000 0,000 0,000 

Electrical and Optical Equipment 0,000 0,000 0,000 0,000 

Transport Equipment 0,000 0,000 0,000 0,000 

Manufacturing, Nec; Recycling 0,000 0,000 0,000 0,000 

Electricity, Gas and Water Supply 1486,37

8 

936,14

7 

568,07

9 

390,90

2 

Construction 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Sale ofMotor vehicle and  Fuel 0,000 0,000 0,000 0,000 

Wholesale Trade and Commission Trade 0,000 0,000 0,000 0,000 

Retail Trade, Repair of Household Goods 0,000 0,000 0,000 0,000 

Hotels and Restaurants 0,000 0,000 0,000 0,000 

Inland Transport 0,000 0,000 0,000 0,000 

Water Transport 0,000 0,000 0,000 0,000 

Air Transport 0,000 0,000 0,000 0,000 

Other Supporting and Auxiliary Transport 

Activities 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Post and Telecommunications 0,000 0,000 0,000 0,000 

Financial Intermediation 0,000 0,000 0,000 0,000 

Real Estate Activities 0,000 0,000 0,000 0,000 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 0,000 0,000 0,000 0,000 

Public Admin and Defence; Comp. Social 

Security 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Education 0,000 0,000 0,000 0,000 

Health and Social Work 0,000 0,000 0,000 0,000 

Other Community, Social and Personal Services 0,000 0,000 0,000 0,000 

Private Households with Employed Persons 0,000 0,000 0,000 0,000 

 1491,17

4 

940,97

6 

571,01

8 

397,11

1 
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Table A-5 Change in energy for $1 million output for electricity generation 

  Energy Use  

1995 2000 2005 2009 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 0,007 0,006 0,004 5,227 

Mining and Quarrying 0,132 0,080 0,064 0,000 

Food, Beverages and Tobacco 0,004 0,004 0,002 0,003 

Textiles and Textile Products 0,007 0,010 0,007 0,088 

Leather, Leather and Footwear 0,000 0,000 0,000 0,000 

Wood and Products of Wood and Cork 0,006 0,023 0,012 0,000 

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 0,023 0,018 0,007 0,176 

Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 0,342 0,085 0,023 0,000 

Chemicals and Chemical Products 0,018 0,044 0,033 0,055 

Rubber and Plastics 0,003 0,031 0,020 0,000 

Other Non-Metallic Mineral 0,008 0,052 0,009 0,511 

Basic Metals and Fabricated Metal 0,082 0,173 0,064 0,150 

Machinery, Nec 0,002 0,015 0,006 0,000 

Electrical and Optical Equipment 0,002 0,019 0,009 0,000 

Transport Equipment 0,001 0,004 0,001 0,000 

Manufacturing, Nec; Recycling 0,002 0,001 0,001 0,000 

Electricity, Gas and Water Supply 108,702 116,950 66,265 390,902 

Construction 0,000 0,024 0,010 0,000 

 Sale ofMotor vehicle and  Fuel 0,004 0,008 0,008 0,000 

Wholesale Trade and Commission Trade 0,011 0,014 0,011 0,000 

Retail Trade, Repair of Household Goods 0,011 0,011 0,007 0,000 

Hotels and Restaurants 0,002 0,003 0,002 0,000 

Inland Transport 0,101 0,056 0,025 0,000 

Water Transport 0,083 0,078 0,053 0,000 

Air Transport 0,007 0,022 0,013 0,000 

Other Supporting and Auxiliary Transport Act. 0,002 0,005 0,002 0,000 

Post and Telecommunications 0,003 0,004 0,003 0,000 

Financial Intermediation 0,008 0,011 0,003 0,000 

Real Estate Activities 0,000 0,001 0,000 0,000 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 0,002 0,003 0,002 0,000 

Public Admin and Defence; Comp. Soc. Security 0,000 0,000 0,000 0,000 

Education 0,000 0,000 0,000 0,000 

Health and Social Work 0,000 0,000 0,000 0,000 

Other Community, Social and Personal Services 0,001 0,002 0,001 0,000 

Private Households with Employed Persons 0,000 0,000 0,000 0,000 

 109,580 117,755 66,667 397,111 
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Table A-6: Change in value added for $1 million output for electricity generation 

  Value Added (TL/$)  

1995 2000 2005 2009 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 0,001 0,001 0,001 0,002 

Mining and Quarrying 0,022 0,008 0,011 0,065 

Food, Beverages and Tobacco 0,001 0,000 0,000 0,001 

Textiles and Textile Products 0,001 0,001 0,001 0,004 

Leather, Leather and Footwear 0,000 0,000 0,000 0,000 

Wood and Products of Wood and Cork 0,001 0,000 0,000 0,000 

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 0,002 0,002 0,001 0,002 

Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 0,034 0,005 0,001 0,001 

Chemicals and Chemical Products 0,001 0,001 0,001 0,003 

Rubber and Plastics 0,000 0,001 0,001 0,001 

Other Non-Metallic Mineral 0,001 0,001 0,001 0,001 

Basic Metals and Fabricated Metal 0,003 0,005 0,002 0,003 

Machinery, Nec 0,001 0,003 0,002 0,002 

Electrical and Optical Equipment 0,001 0,005 0,003 0,005 

Transport Equipment 0,000 0,001 0,000 0,000 

Manufacturing, Nec; Recycling 0,001 0,000 0,000 0,000 

Electricity, Gas and Water Supply 0,715 0,652 0,513 0,639 

Construction 0,000 0,002 0,002 0,003 

 Sale ofMotor vehicle and  Fuel 0,006 0,005 0,004 0,009 

Wholesale Trade and Commission Trade 0,015 0,014 0,010 0,024 

Retail Trade, Repair of Household Goods 0,009 0,012 0,010 0,024 

Hotels and Restaurants 0,001 0,001 0,001 0,002 

Inland Transport 0,018 0,013 0,011 0,029 

Water Transport 0,002 0,002 0,002 0,003 

Air Transport 0,000 0,000 0,000 0,000 

Other Supporting and Auxiliary Transport Act. 0,000 0,002 0,002 0,005 

Post and Telecommunications 0,001 0,002 0,002 0,004 

Financial Intermediation 0,011 0,020 0,006 0,017 

Real Estate Activities 0,001 0,003 0,002 0,008 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 0,004 0,010 0,007 0,020 

Public Admin and Defence; Comp. Soc. Security 0,000 0,000 0,000 0,000 

Education 0,000 0,000 0,000 0,000 

Health and Social Work 0,000 0,000 0,000 0,000 

Other Community, Social and Personal Services 0,001 0,001 0,001 0,001 

Private Households with Employed Persons 0,000 0,000 0,000 0,000 

 0,854 0,774 0,597 0,883 
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Table A-7: Change in employment for $1 million output for electricity generation 

  Employment (person per $1000)  

1995 2000 2005 2009 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 0,023 0,015 0,011 0,021 

Mining and Quarrying 1,245 0,237 0,226 0,680 

Food, Beverages and Tobacco 0,034 0,027 0,011 0,020 

Textiles and Textile Products 0,081 0,076 0,067 0,176 

Leather, Leather and Footwear 0,009 0,004 0,003 0,006 

Wood and Products of Wood and Cork 0,043 0,034 0,011 0,011 

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 0,085 0,077 0,041 0,062 

Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 0,085 0,024 0,003 0,006 

Chemicals and Chemical Products 0,032 0,048 0,027 0,041 

Rubber and Plastics 0,023 0,065 0,034 0,062 

Other Non-Metallic Mineral 0,025 0,080 0,026 0,046 

Basic Metals and Fabricated Metal 0,171 0,372 0,115 0,115 

Machinery, Nec 0,029 0,163 0,079 0,106 

Electrical and Optical Equipment 0,040 0,359 0,128 0,194 

Transport Equipment 0,011 0,038 0,012 0,020 

Manufacturing, Nec; Recycling 0,036 0,015 0,008 0,013 

Electricity, Gas and Water Supply 19,471 11,266 4,690 4,972 

Construction 0,004 0,225 0,076 0,134 

 Sale ofMotor vehicle and  Fuel 0,294 0,301 0,165 0,290 

Wholesale Trade and Commission Trade 0,894 1,048 0,476 0,847 

Retail Trade, Repair of Household Goods 0,381 0,567 0,313 0,497 

Hotels and Restaurants 0,038 0,058 0,033 0,121 

Inland Transport 0,416 0,212 0,086 0,174 

Water Transport 0,066 0,049 0,024 0,041 

Air Transport 0,001 0,008 0,003 0,005 

Other Supporting and Auxiliary Transport Act. 0,005 0,045 0,031 0,057 

Post and Telecommunications 0,049 0,065 0,027 0,051 

Financial Intermediation 0,204 0,287 0,066 0,177 

Real Estate Activities 0,005 0,016 0,014 0,054 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 0,064 0,121 0,070 0,188 

Public Admin and Defence; Comp. Soc. Security 0,000 0,006 0,006 0,006 

Education 0,036 0,014 0,013 0,017 

Health and Social Work 0,011 0,009 0,011 0,017 

Other Community, Social and Personal Services 0,056 0,048 0,020 0,075 

Private Households with Employed Persons 0,000 0,000 0,000 0,000 

 23,968 15,978 6,923 9,302 
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ÖZET: Rekabetin zaman geçtikçe arttığı, teknolojinin hızla geliştiği globalleşen günümüz 

dünyasında işletmeler değişimi mecburi kılmışlardır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

geçilmesi; bilgi teknolojilerinde, rekabette ve insan haklarında gelişmeler yaşanmasına neden 

olmuştur. Bu yüzden işletmeler iş gören temini sırasında ve sonrasında dikkat etmesi gereken 

uygulamalar ile yeni bir organizasyon yapılarını oluşturmaktadırlar. Ekonominin ve 

teknolojinin değişip geliştiği çevrede işletmeler stratejiler geliştirmek durumundadırlar. İnsan 

kaynakları yönetimi, örgütün faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli önemli bir kaynak 

olan insanın yönetimine stratejik ve ayrıntılı bir yaklaşımıdır. Ayrıca, insan ilişkilerini, 

yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve ilkeleri, bir bütün olarak ve farklı bir 

bakış açısı ile ele alır. İnsan unsuru, işletmeler için başlıca kaynak olduğundan insan 

potansiyelinin en etkin bir şekilde kullanımı esastır. Bu görüşü destekleyen ve uygulayan 

kavram insan kaynakları yönetimi olup, en temel amacı kurumun hedeflerine verimli bir 

biçimde ulaşarak iş tatminini sağlamaktır. Bu araştırmada, insan kaynakları yönetiminde 

çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı sektörlerde çalışanlar arasından 

rastgele seçilen 427 kişi üzerinde yapılan bir anket çalışmasından elde edilen veriler istatistik 

yöntemlerle analiz edilmiştir. Ayrıca bu araştırmada çeşitli demografik özelliklerin 

çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri de çalışılmıştır. Çalışma ortamının, iş arkadaşlarının, 

yöneticilerin tutum ve davranışlarının iş tatmini üzerindeki etkileri ise çeşitli istatistiksel 

yöntemler ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İş tatmini, İstatistiksel analiz 

 

INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION FACTORS AFFECTING EMPLOYEES 

 

ABSTRACT: In today's globalizing world, where competition is being increased over time 

and technology being developed rapidly, businesses have been forced to change. The 

transition from the industrial society to the information society leads to the developments in 

information technology, competition, and human rights. Thus, businesses perform a new 

organization structure by applications of needed to pay attention during and after of supplying 

employee. Businesses in the environment where technology and economy has been changing 

and developing have to develop strategies. Human resources management is a strategic and 

detailed approach as an important resource of human management to perform its activities. 

Besides, it deals with human relations, the information and principles of management and 

employee management as a whole and with a different point of view. Since human resources 
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are the primary source for businesses, it is essential to use human potential most effectively. 

The concept that supports and performs of this idea is human resources management; the 

main aim of it is to obtain job satisfaction by reaching the institution's goals efficiently. This 

research was examined the effects of employees working human resource management on job 

satisfaction. The data obtained from a questionnaire survey of 427 randomly selected 

employees from different sectors were analysed by statistical methods. Moreover, the effects 

of various demographic characteristics on the job satisfaction of employees were studied in 

the research. The effects of working environment, colleagues and managers' attitudes and 

behaviours on job satisfaction were analysed by various statistical methods. 

Key Words: Human Resources Management, Job satisfaction, Statistical analysis 

GİRİŞ  

Günümüzün yoğun rekabet koşulları, işletmeler çalışanlarının, en etkin ve verimli bir şekilde 

çalışmalarını sağlamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk çalışanların iş tatminlerinin 

sağlanmasına verilen önemi artırmaktadır. İşletmeler belirlenmiş hedef ve amaçlara ancak 

işletme içerisindeki yüksek iş tatminine sahip çalışanlarla ulaşabilir. Bundan dolayı, işletmeler 

çalışanların iş tatminlerini etkileyen faktörleri belirlemek ve iyileştirmek zorundadırlar.  

İşletmeler üretimini arttırmak veya hizmet kalitesini yükseltmek için çalışanlardan en iyi 

verimi almak isterler. Bu durum da ancak çalışanların performanslarının yüksek olmasına 

bağlıdır. Çalışanların her birinin performansının aynı olması beklenemez fakat 

performanslarının en üst seviyeye çıkması için insan kaynakları yönetimi tarafından birtakım 

tespitler yapılarak bazı çalışmalar yapılabilmektedir. Çalışanların performanslarını 

yükseltmek isteyen işletmelerin son yıllarda özellikle üzerinde durduğu kavramlardan birisi 

de iş tatminidir. İş tatmini genel anlamda çalışanların işine karşı göstermiş olduğu duygusal 

tepki olarak ifade edilmektedir. İnsan kaynakları yönetiminde yapılan çalışmalarda iş 

tatminini ölçmek için çeşitli anketler yapılmakta ve bu anket sonuçlarına göre de insan 

kaynakları yönetimi politikaları belirlenebilmektedir. Çalışanların beklentileri ve 

gereksinimleri karşılandıkça işlerine karşı daha olumlu bir tutum sergiledikleri 

gözlemlenmektedir. Performans ise çalışanların iş ile ilgili elde ettiği sonuçlara ilişkin bir 

kavram olarak açıklanmaktadır. Yani belirlenen hedeflere ulaşma derecesidir. Bu bağlamda 

çalışanların iş tatminleri arttıkça bunun sonucu olarak performanslarında da arttığı 

gözlemlenebilmektedir. 

1. TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) 

İnsan kaynağı, “örgütlerin rekabet ortamında başarı elde edebilmek ve bunu 

gerçekleştirebilmek için kullanabilecekleri potansiyel bir kaynak” şeklinde tanımlanabilir. Bu 

anlamda İKY’yi herhangi bir örgütsel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye 

yararlı olacak şekilde, yasalara uyularak etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların 

tümüdür (Uyargil vd, 2008). Barutçugil (2004)’e göre, insan kaynakları yönetimi, bir 

organizasyon içinde yüksek performanslı işgücünün kazanılması, geliştirilmesi, 

motivasyonunun sağlanması ve elde tutulması için yerine getirilen bütün etkinliklerin 

yönetimidir. İKY’nin işletmeler açısından önemiyle ilgili olarak; işletmelerin entelektüel 

sermaye ve stratejik bir değer kabul edilmesinden hareketle; İKY’nin (1) Etkinlik ve 

verimliliği artırmak, (2) İşgörenlerin iş yaşam kalitesini yükseltmek şeklinde iki temel amacı 

vardır (Şenkal, 1999). İnsan kaynakları yönetiminin amacı insan gücünün en verimli ve en 
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etkin şekilde çalıştırmaktır. Üretimden pazarlamaya kadar şirkette yapılan bütün işlerin 

etkinliği ve verimliliği çalışan personelin nicelik ve niteliğine bağlıdır (Sabuncuoğlu, 2009). 

İnsan kaynakları faaliyetleri bir işletmede tüm yöneticileri ilgilendiren faaliyetlerdir 

(Sabuncuoğlu, 2009). Dolayısıyla İKY, organizasyonun diğer bütün birimleri ile de yakından 

ilişki ve etkileşim halindedir (Fındıkçı, 1999). İşletme içi işgören hareketleri, işletmenin 

geleceğe ilişkin yatırım, büyüme, küçülme planları, ürün çeşitlendirmesi, İK faaliyetleri için 

bütçeden ayrılan pay gibi örgüt içi değişkenler, örgüte alınacak veya örgütten çıkartılacak 

personelin sayısı ve niteliği hakkında verilen kararları etkilemektedir (Bramham, 1994). 

Rençber (2014), insan kaynakları yönetim uygulamaları ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık 

arasında istatiksel açıdan anlamlı ve şiddetli ilişkiler tespit etmiştir. Performans değerleme 

insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevleri arasındadır. Performans değerlemeyi ile 

kişinin herhangi bir konudaki etkinliğini ve başarı düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalar 

oluşturmaktadır (Özgen, 2005: 25). Performans değerlemenin amacı, işgören görevini 

yapmasıyla elde ettiği ürünün, örgütün amaçlarına göre değerini ortaya çıkarmaktır (Eren ve 

Argon, 2004: 224). 

1.2. Çalışma Hayatında İş Tatmini 

İş tatmininin teorik temelleri, Maslow’un 1954’te “İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi Kuramı” ve 

Herzberg’in 1959’da “Çift Faktör Kuramı” ile oluşmuştur. Gerek pazarlama gerekse örgütsel 

davranış literatüründe, iş tatmini ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. İş tatmini, bireyin 

sahip olduğu işten ne beklediği ile o işten gerçekte ne aldığı arasındaki algılanan ilişkinin ve 

bireyin işine ne kadar önem veya değer yüklediğinin bir fonksiyonu olarak ele alınabilir. İş 

tatmini “insanların işi ve işlerinin farklı yönleri hakkında ne düşündüğü” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Kısaca işlerinden hangi insanların memnun hangilerinin memnun 

olmadığının bir ölçüsü olarak görülebilir (Nergiz ve Yılmaz, 2016). Günümüzde modern 

yönetim anlayışı içinde çalışan tatmini önemli yer tutmaktadır. Tüm kurumlarda kurum 

başarısı çalışanın iş doyumu ile doğru orantılıdır.  Kurumların kullandıkları kaynaklar içinde 

en karmaşık ve değişken olanı insan gücüdür. Örgütsel davranış alanında iş tatmini, en çok 

önem verilen ve sıklıkla araştırılan bir davranış olarak görülmektedir (Luthans, 1992:114). İş 

tatmininin kurumlar ve işletmeler için önemli bir öğe olmasının nedenleri arasında personel 

giderlerinin bütçede önemli bir paya sahip olması, iş yavaşlatma, düşük verim, başarısızlık, 

ilişkilerde bozulma ve disiplin sorunları sayılmaktadır. İş görenin işinden elde etmeyi umduğu 

ile elde ettiği arasındaki algılanan farklar olumlu veya olumsuz farklar olabilir. Dolayısıyla iş 

görenin almayı umduğu ile aldıkları arasındaki algılanan farklılık ne kadar çok ise o işten 

duyulan tatminsizlik de o kadar fazla olacaktır (Başaran, 2008). İş tatmininin oluşmasında çok 

önemli bir etkiye sahip olan bireysel faktörler, bireyin doğuştan sahip olduğu çeşitli özellikler 

ile birlikte yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerdir. Bunlar, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve 

medeni durumu gibi sıralanabilir. Bu faktörler kişinin içinde bulunduğu durumu algılamasına 

önemli oranda etki etmektedir. 

Tablo 1: İş Tatminini Etkileyen Faktörler (Nergiz ve Yılmaz, 2016). 

Bireysel Faktörler Örgütsel Faktörler 

Cinsiyet 

Yaş 

Eğitim Düzeyi 

Zeka 

Yetenek 

Kişilik 

Medeni Durumu 

Ücret 

Terfi Olanakları 

Takdir 

İletişim 

Yönetim Tarzı 

Çalışma Arkadaşları İle İlişkiler 

Çalışma Koşulları 
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Statü İş Güvenliği 

 

1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Tatmini İlişkisi 

Gürbüz ve Yüksel (2011), duygusal zekanın işgörenlerin bazı demografik özellikleri ile 

ilişkili olduğunu incelemiştir. Duygusal zekanın iş performansı, iş tatmini, örgütsel 

vatandaşlık davranışı ile anlamlı bir ilişkisi tespit edilememiştir. Akçadağ ve Özdemir (2005), 

bir hizmet sektörü olan otel işletmelerinde, insan unsurunun önemini vurgulamak ve 

işgörenlerden beklenen verimi almak için insan kaynakları yönetimi tekniklerini uygulamanın 

gerekliliğini savunmuştur. İşcan ve Timuroğlu (2007), örgütlerdeki kültür tiplerinin iş tatmini 

üzerine etkisini belirlemiştir. Eğinli (2009), kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumu 

düzeyleri ve iş doyumunu etkileyen faktörler incelemiştir. Çınar vd. (2016), iş tatmini ile 

örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. İş tatmini ile işten ayrılma 

niyeti arasında ve örgütsel özdeşleşeme ile işten ayrılma niyeti arasında ise negatif yönlü ilişki 

olduğu görülmüştür. Ekşili vd. (2016), kariyer planlamanın, iş tatminini olumlu yönde 

etkilediği, kariyer planlama ve mesleki gelişim alt boyutlarının etkisinin anlamlı olduğu tespit 

etmiştir. Nergiz ve Yılmaz (2016), çalışanların iş tatminleri ile performansları arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Bunun için çalışanların iş tatminlerinin performanslarına etkisinin olup 

olmadığı, varsa ne düzeyde olduğunun saptanmasına yönelik bir çalışma yapmıştır. Sökmen 

ve Şahingöz (2017), konaklama sektöründeki kadın çalışanlarda cam tavan sendromunun 

boyutlarından biri olan ve zihinsel durağanlığı etkileyen değişkenlerden kurum ikliminin, iş 

tatmini ile işten ayrılma niyeti üzerine etkisini incelemiştir. Sökmen ve Sezgin (2017), otel 

işletmesinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin ve işten ayrılma niyetlerinin değerlendirmiş ve 

Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan 362 sınır birim çalışanının iş tatmini 

ve işten ayrılma niyetini ölçmüştür. 

2. ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 

Bu çalışmada çalışanların iş tatminini etkileyen faktörler araştırılmıştır. İç müşteri olarak 

ifade edilen çalışanların memnuniyeti işlerini daha severek isteyerek ve verimli bir şekilde 

yapmasını sağlayacaktır. İşletmelerde genellikle kıymeti fazla bilinmeyen bu kaynağın daha 

etkin kullanımı işletmenin rekabet gücü açısından önem arz etmektedir. Bunun için farklı 

demografik özelliklere sahip, farklı sektörlerde ve farklı bölgelerde iş gören konumunda 

bulunan kişiler araştırmaya dahil edilmiştir. Anket yöntemi ile toplanan veriler istatistik 

tekniklerle analiz edilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Yöntemi  

Çalışanların iş tatminini çeşitli açılardan ele aldığımız bu çalışma nicel bir araştırma 

niteliğindedir. Araştırma için literatürde mevcut çalışmalardan (Torun, 2007) yararlanarak 

oluşturulan bir anket çalışması esas alınmıştır. Söz konusu anket çalışmasından elde edilen 

veriler çeşitli istatistik yöntemlerle analizler edilmiştir.  

Araştırmanın kapsamı küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş gören niteliğinde çalışan kişiler 

oluşturmuştur. Çalışma Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan kamu ve özel sektör 

çalışanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması rastgele seçilen 448 

çalışan üzerinde yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiş ancak tutarsız ve eksik 

cevaplar nedeniyle 21 anket kapsam dışı tutularak kalan 427 anket formunda elde edilen 

veriler analize tabi tutulmuştur. Örneklem büyüklüğü açısından literatürde çeşitli kriterler esas 

alınmaktadır. Bunlardan biri de değişken sayısının belli bir katı örneklem seçmektir. Bir başka 
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yaklaşım ana kütlenin belli bir yüzdesinin gözlemlenmesi, bir başka yaklaşım ise belli bir hata 

ile belli bir güven düzeyinde çekilebilecek örneklem hacminin istatistik yöntemlerle 

belirlenmesidir. İstatistik açıdan %5 hata payı ve %95 güven düzeyinde örnek hacmi 384 

birimden oluşması yeterlidir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004).  

Yapılan anket çalışmasından elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizi SPSS 21.0 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 25 sorudan oluşan ölçeğin güvenilirliği için Cronbach alfa 

katsayısı 0,896 olarak elde edilmiştir.  Buna göre ölçeğin yüksek güvenilirlikte olduğu 

anlaşılmıştır. KMO değeri 0,923 olarak elde edilmiş olup örneklem büyüklüğünün analiz için 

yeterli olduğu, Bartlet testine göre (Approx. Chi square= 4839,7, sig.: 0,000) verilerin faktör 

analizi için de uygun olduğu anlaşılmıştır. Hotelling T2 (T2 = 467, sig.: 0,000)  testine göre 

soru ortalamalarının eşit olmadığı, dolayısıyla toplanabilirlik özelliğinin sağlanamadığı 

belirlenmiştir. Madde toplam korelasyonları için sadece 9. değişken haricinde tüm 

korelasyonlar 0,3’ün üzerinde çıkmıştır.  Madde-toplam korelasyon değeri 0,3’ün altında olan 

9 madde ölçüm gücünün zayıflığı sebebiyle analiz kapsamından çıkarılmıştır. 

3. ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 2: Ankete Katılanların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans % Sektör Frekans %  Frekans % 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

201 

223 

424 

47 

53 

Kamu 

Özel 

Toplam 

153 

269 

424 

36 

64 

Kadrolu 

Sözleşmeli 

Geçici işçi 

Toplam 

215 

106 

100 

421 

51 

25 

24 

Yaş Frekans % Öğrenim 

dur. 

Frekans % Pozisyonu Frekans % 

18-25 

26-35 

36-45 

46-54 

55 üstü 

Toplam 

121 

128 

116 

41 

18 

424 

29 

30 

27 

10 

4 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Yüksek 

lisans 

Doktora 

Toplam 

28 

27 

101 

213 

47 

10 

426 

7 

6 

24 

50 

11 

2 

Yönetici İdari 

P. 

Mühendis/tek. 

Pazarlamacı 

Ustabaşı 

İşçi 

Diğer 

Toplam 

118 

66 

49 

29 

87 

76 

425 

28 

16 

11 

7 

20 

18 

Ücret Frekans % Çalışan 

sayısı 

Frekans %    

1500 den 

az 

1500-2000 

2000-2500 

2500 üstü 

Toplam 

83 

142 

70 

128 

423 

20 

34 

16 

30 

 

20 den az 

21-50 

51-100 

101-500 

500 den çok 

Toplam 

130 

81 

71 

82 

61 

425 

31 

19 

17 

19 

14 

 

   

Yukarıda Tablo 2’den görüleceği üzere katılımcıların %47’si kadın, %53’ü erkek olup 

yaklaşık %60’ı 35 yaş altı kişilerden oluşmaktadır. Öğrenim durumu açısından %63 ü en az 

üniversite mezunu olup %64’ü özel sektörde çalışmaktadır. Asgari ücret seviyesinde ücret 

alanlar %20 civarında iken %30’luk kesim 2500 TL üzerinde ücret almaktadır. Katılımcıların 

%51’i kadrolu olup yönetici ve idari pozisyonda çalışanlar %28’lik kesimi oluşturmaktadır. 
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Çalışan sayısı açısından işletme büyüklüklerine bakıldığında %31’i 20 kişiden az çalışanı olan 

küçük işletmelerden oluşurken, 100 kişiden fazla çalışanı olan işletmelerin %33 olduğu 

görülmüştür. 

3.1. Çalışanların iş tatmin durumunun t testi ile analizi  

Çalışanların iş tatmini üzerinde etkili olan göstergelerin belirlenmesi için t testi uygulaması 

yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda t testi için elde edilen sonuçlar verilmiştir.  

Tablo 3: İş tatminine etki eden ölçütlerin t testi ile analizi   

İş tatmini ile ilgili göstergeler N Ortalama Std. 

Sapma 

t Sig. 

Çift 

taraf 

1-Mesleğim benim için değerlidir 427 4,2436 1,141 13,465 ,000** 

2-Kendimi çalıştığım kurumun bir parçası 

olarak hissediyorum 

427 4,0960 1,063 11,590 ,000** 

3-Dünyaya tekrar gelmiş olsaydım yine aynı 

mesleği seçerdim 

427 3,3208 1,371 -2,700 ,007** 

4-İçinde çalıştığım kurumun amaçlarını 

biliyorum 

427 4,0422 1,091 10,267 ,000** 

5-Yaşım ilerledikçe işimi daha çok seviyorum 425 3,4541 1,268 -,746 ,456 

6-Yeni katılmak isteyenlere mesleğimi tavsiye 

ederim 

427 3,5176 1,293 ,281 ,779 

7-Mesleğe ilk başladığımda mesleğimi daha çok 

seviyordum 

427 3,2857 1,351 -3,278 ,001** 

8-Mesleğimden ayrılmayı hiç düşünmedim 426 3,4718 1,319 -,441 ,660 

9-Mecburiyetimin olmasa şu anki mesleğimden 

ayrılırım 

425 2,9059 1,409 -8,690 ,000** 

10-Her gün işime giderken istekli bir şekilde 

giderim 

425 3,7176 1,151 3,897 ,000** 

11-Mesaide yaptığım şeyleri seviyorum 425 3,5624 1,202 1,069 ,285 

12-Yaptığım işten zevk alıyorum 423 3,8014 1,157 5,356 ,000** 

13-Bilgi ve yeteneğimi kullanabileceğim bir iş te 

çalışıyorum 

426 3,7793 1,203 4,792 ,000** 

14-Mesai arkadaşlarımla aynı ortamı 

paylaşmaktan memnunu 

426 4,0399 1,081 10,312 ,000** 

15-Mesai arkadaşlarımla iş dışında da severek 

görüşüyorum 

425 3,8824 1,194 6,604 ,000** 

16-Amirlerim dürüsttür 427 3,7728 1,215 4,640 ,000** 

17-Amirlerim düşüncelerime önem verirler 426 3,7324 1,198 4,005 ,000** 

18-Yaptığım işe karşılık maaşımı yeterli 

buluyorum 

426 3,3357 1,378 -2,461 ,014* 

19-Aynı maaşı alabileceğim başka bir iş 

teklifini kabul etmem 

427 3,4145 1,303 -1,355 ,176 

20-Aileme yeterince zaman ayırabiliyorum 425 3,5012 1,270 ,019 ,985 

21-Sağlık hizmetleri ve sosyal haklar çoğu 

kurumdan daha iyi 

427 3,6206 1,239 2,011 ,045* 

22-Gayretlerim hak ettiğim ölçüde 

ödüllendiriliyor 

427 3,2810 1,321 -3,423 ,001** 

23-İşimde mesleki, kültürel alanda kendimi 

geliştirebiliyorum 

425 3,5094 1,289 ,150 ,881 
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24-Amirlerime kolaylıkla ulaşabilmekteyim 426 4 1,144 9,023 ,000** 

25-İşyerimde kendimi mutlu ve huzurlu 

hissediyorum 

426 3,838 1,153 6,04 ,000** 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır.   

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi çalışanların iş tatmin düzeyleri üzerinde 7 faktörün 

etkisiz olduğu, geri kalan 18 faktörün önemli etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Çalışanlar 

işinin kendisi için değerli olduğu, çalıştığı kurumun bir parçası olduğu, mesai arkadaşları ile 

aynı ortamda bulunmak ve amirlerine kolayca ulaşabilmek konusunda yüksek bir memnuniyet 

duymaktadırlar. Ancak maaş ve ödüllendirilme konusunda bir memnuniyetsizliğin varlığı 

gözden kaçmamaktadır. Ayrıca çalışanlar çalıştıkları kurumun amaçlarını bildikleri ve mecbur 

olmadıkları sürece işlerinden ayrılmayacaklarını belirtmişlerdir. 

 

3.2. Kurum ve kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkileri 

Çalışanların iş tatmini üzerinde demografik özelliklerin farklı etkiler gösterip göstermediği ki-

kare bağımsızlık testleri ile araştırılmıştır. 

Cinsiyetin iş tatmini üzerindeki etkisinin analizi 

 

Tablo 4: Cinsiyetin iş tatmini ilişkisi 

İş Tatmini Ölçütü ᵡ2 Serb. 

Der. 

Anlamlılık 

Kendimi çalıştığım kurumun bir parçası olarak 

hissediyorum 

10,24 4 0,037* 

İçinde çalıştığım kurumun amaçlarını biliyorum 

   

10,59 4 0,032* 

Yaptığım iş ile karşılaştırdığımda maaşımı yeterli 

buluyorum  

13,51 4 0,009** 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere sadece 3 iş ölçütte kadın ve erkekler farklı 

düşünmektedir. Tabloda belirtilen her üç tatmin ölçütü hakkında erkekler kadınlara göre daha 

pozitif düşünmektedirler. 

Ki-kare bağımsızlık testine göre çalışanların iş tatmini üzerinde yaşın bir öneminin olmadığı 

görülmüştür. 

Öğrenim düzeyinin iş tatmini üzerindeki etkisinin analizi 

Çalışanların öğrenim düzeylerinin iş tatmini üzerinde farklı etkiler gösterdiği ölçütler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 5: Öğrenim düzeyi iş tatmini ilişkisi 

İş Tatmini Ölçütü ᵡ2 Serb. 

Der. 

Anlamlılık 

Mesleğim benim için değerlidir     25,33 12 0,013* 

Dünyaya bir kez daha gelmiş olsaydım yine aynı mesleği 

seçerdim 

21,41 12 0,045* 

İçinde çalıştığım kurumun amaçlarını biliyorum 

   

24,52 12 0,017* 

Yaşım ilerledikçe işimi daha çok seviyorum  

  

26,58 12 0,009** 

Mesleğimden ayrılmayı hiç düşünmedim    21,71 12 0,041* 

Mesaide yaptığım şeyleri seviyorum   

  

22,81 12 0,029* 

Yaptığım işten zevk alıyorum     31,44 12 0,002** 

Amirlerim düşüncelerime önem verirler   

  

27,03 12 0,008** 

Yaptığım iş ile karşılaştırdığımda maaşımı yeterli 

buluyorum  

24,82 12 0,016* 

Bu işyerinde Mesleki ve kültürel alanda kendimi 

geliştirebiliyorum 

21,69 12 0,041* 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tabloya göre eğitim düzeyi yükseldikçe, kişiler mesleklerinin kendisi için değerli 

olduğu, dünyaya tekrar gelse yine aynı mesleği seçeceği, yaşı ilerledikçe işini daha çok 

sevdiği, kurumun amaçlarının bilincinde olma konusunda daha pozitif düşünmektedirler. 

Yüksek lisans doktora yapanların mesleklerine daha sıkı bağlı oldukları, işini yapmaktan zevk 

aldıkları, buna karşılık ilkokul, ortaokul mezunlarının daha az zevk aldıkları görülmüştür. 

Yüksek lisans, doktora yapanlar amirlerin fikirlerine değer verdiğini düşünürken, eğitim 

düzeyi düşük çalışanlar ücretlerinin düşüklüğünden şikâyetçidirler. Eğitim düzeyi yükseldikçe 

kişiler işyerinde kendilerini mesleki ve kültürel açıdan daha çok geliştirme fırsatı bulduklarını 

ifade etmişlerdir. 

 

Sektörlerin iş tatmini ilişkisi 
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Kamu ve özel sektörde çalışıyor olmanın iş tatmini üzerindeki etkisinin varlığı için yapılan ki-

kare testinin anlamlı olan sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Sektör – iş tatmini ilişkisi için ki- kare testi sonuçları 

İş Tatmini Ölçütü ᵡ2 Serb. 

Der. 

Anlamlılık 

Mesleğimden ayrılmayı hiç düşünmedim    12,25 4 0,016* 

Mecburiyet olmaması durumunda şu anki mesleğimden 

ayrılırım 

14,98 4 0,005** 

Her gün işime giderken istekli bir şekilde giderim 

  

9,77 4 0,044* 

Mesaide yaptığım şeyleri seviyorum   

  

19,43 4 0,001** 

Yaptığım iş ile karşılaştırdığımda maaşımı yeterli 

buluyorum  

15,59 4 0,004** 

Bu işyerinde Mesleki ve kültürel alanda kendimi 

geliştirebiliyorum 

15,25 4 0,004** 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır. 

Kamu ve özel sektörde çalışıyor olma durumuna iş tatmininin farklılık gösterdiği altı ölçüt 

tabloda görülmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar mesleklerinden ayrılmayı düşünmedikleri, 

işe istekli gitme, mesaide yaptıkları şeyleri sevdikleri, yaptığı işe karşı aldığı maaşın yeterli 

olduğu konusunda özel sektör çalışanlarına göre daha olumlu düşünmektedirler. Buna karşılık 

özel sektör çalışanlarında mecbur olmasa mesleğinden ayrılma ve işyerinde mesleki ve 

kültürel olarak kendini geliştirebildiği düşüncesi öne çıkmaktadır. 

Çalışanın Pozisyonunun iş tatminin etkisinin analizi 

Tablo 7: Çalışanın pozisyonu– iş tatmini ilişkisi için ki- kare testi sonuçları 

İş Tatmini Ölçütü ᵡ2 Serb. 

Der. 

Anlamlılık 

Mesleğim benim için değerlidir    39,2 18 0,003** 

Kendimi çalıştığım kurumun bir parçası olarak 

hissediyorum  

40,1 18 0,002** 

Dünyaya bir kez daha gelmiş olsaydım yine aynı mesleği 

seçerdim 

42,3 18 0,001** 

Yaşım ilerledikçe işimi daha çok seviyorum  

  

33,8 18 0,013* 

Mesleğe ilk başladığımda mesleğimi daha çok seviyordum

  

39,9 18 0,002** 

Mesleğimden ayrılmayı hiç düşünmedim    39,2 18 0,003** 

Her gün işime giderken istekli bir şekilde giderim 

  

36,3 18 0,006** 

Yaptığım işten zevk alıyorum    36 18 0,007** 

Amirlerim düşüncelerime önem verirler    29,4 18 0,044* 

Aynı maaşı alabileceğim başka bir iş teklifini kabul 

etmezdim  

38,1 18 0,004** 

Sağlık hizmetleri ve sosyal haklar çoğu kurumdan daha 38 18 0,004** 
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iyidir 

İşyerimde kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum 

  

38,7 18 0,003** 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır. 

Müdürler ve idari personel diğer personele göre mesleğinin kendisi için değerli olduğunu 

daha kuvvetle vurgulamıştır. Ustabaşı ve işçi kesimi kendini kurumun bir parçası olduğunu 

diğer personel kadar tasdiklememiştir. Özellikle işçi kesimi dünyaya tekrar gelse aynı mesleği 

seçmek istemediğini belirtmiştir. Ustabaşı ve işçi kesimi işe ilk girdiğinde mesleğini daha çok 

sevdiği fikrine katılmadıkları halde müdürler ve idari personel bu görüşü desteklemektedir. 

Meleğinden hiç ayrılmak istemeyenlerin oranı mühendis ve idari personelde yüksek iken, 

diğer kesimlerde bu oranın düşük olduğu anlaşılmıştır. Müdürler, idari personel ve 

mühendisler diğer kesimlere göre işine daha istekli bir şekilde gittiğini ve işinden zevk 

aldığını vurgulamıştır. Aynı maaşı alabileceği başka bir iş teklifini kabul etmeyi düşünenlerin 

oranı ustabaşı ve işçi kesiminde daha yüksektir. Bu durum ustabaşı ve işçi kesiminde iş 

memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olarak algılanabilir. Sağlık hizmetleri ve sosyal hakların 

diğer kurumlardan daha iyi olduğu görüşüne ustabaşı ve pazarlamacılar diğer kesimlere göre 

daha az katılmaktadır. İşinde kendini mutlu ve huzurlu olduğunu düşünen kesim müdürler, 

idari personel ve mühendislerde diğer kesimlere göre daha yüksektir. 

İşletme büyüklüğü iş tatmini ilişkisi 

Tablo 8: İşletme büyüklüğü– iş tatmini ilişkisi için ki- kare testi sonuçları  

İş Tatmini Ölçütü ᵡ2 Serb. 

Der. 

Anlamlılık 

İçinde çalıştığım kurumun amaçlarını biliyorum 

   

27,58 16 0,035* 

Her gün işime giderken istekli bir şekilde giderim 

  

28,5 16 0,027* 

Amirlerim dürüsttür     31,92 16 0,01** 

Aynı maaşı alabileceğim başka bir iş teklifini kabul 

etmezdim  

28,3 16 0,029* 

Bu işyerinde Mesleki ve kültürel alanda kendimi 

geliştirebiliyorum 

29,7 16 0,018* 

Amirlerime kolaylıkla ulaşabilmekteyim    42,8 16 0,000** 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır. 

Katılımcılar genel olarak çalıştıkları kurumun amaçlarını bildiklerini belirtmiş olmakla 

birlikte bu oran küçük ve büyük işletmelerde orta büyüklükteki işletmelere göre daha 

büyüktür. İşine istekli şekilde gidenlerin oranı küçük işletmelerde yüksek iken büyük 

işletmelerde nisbeten daha düşüktür. Küçük işletmelerde Amirlerin dürüstlüğüne inananların 

oranının büyük işletmelere göre daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Küçük işletmelerde 

çalışanların işletme bağlılığının büyük işletmelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Kendini işyerinde mesleki ve kültürel alanda geliştirdiğini söyleyenlerin oranı küçük 
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işletmelerde daha yüksek çıkmıştır. Amirlerine kolaylıkla ulaşabildiğini söyleyenlerin 

oranının en düşük orta büyüklükteki işletmeler olduğu görülmüştür. 

 

Ücret iş tatmini ilişkisi 

Tablo 9: Ücret – iş tatmini ilişkisi için ki- kare testi sonuçları 

İş Tatmini Ölçütü ᵡ2 Serb. 

Der. 

Anlamlılık 

Mesleğim benim için değerlidir     38,6 12 0,000** 

Yeni katılmak isteyenlere mesleğimi tavsiye ederim 

  

27,3 12 0,007** 

Mesleğimden ayrılmayı hiç düşünmedim    23,4 12 0,024* 

Her gün işime giderken istekli bir şekilde giderim 

  

31,1 12 0,002** 

Mesaide yaptığım şeyleri seviyorum   

  

28,3 12 0,005** 

Bilgi ve yeteneğimi kullanabileceğim bir iş te çalışıyorum

  

23,9 12 0,021* 

Mesai arkadaşlarımla aynı ortamı paylaşmaktan 

memnunum  

35,1 12 0,000** 

Mesai arkadaşlarımla mesaiden sonra da severek 

görüşüyorum  

25,5 12 0,012* 

Amirlerim dürüsttür     26,5 12 0,009** 

Amirlerim düşüncelerime önem verirler   

  

25,3 12 0,013* 

Yaptığım iş ile karşılaştırdığımda maaşımı yeterli 

buluyorum  

40,01 12 0,000** 

Aynı maaşı alabileceğim başka bir iş teklifini kabul 

etmezdim  

24,3 12 0,018* 

Aileme yeterince zaman ayırabiliyorum   

  

21,8 12 0,04* 

Sağlık hizmetleri ve sosyal haklar çoğu kurumdan daha 

iyidir 

30,3 12 0,002** 

İşyerimde kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum 

  

32,6 12 0,001** 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır. 
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Yukarıdaki tablonun analizinden ücreti yüksek olanlar düşük olanlara göre mesleklerinin 

kendileri için daha değerli olduğu, mesleğe katılmak isteyenlere daha kuvvetle tavsiye 

ettikleri, mesleklerinden ayrılmayı daha az düşündükleri, işlerine daha bir istekle gittikleri ve 

mesaide severek yaptıkları anlaşılmıştır.  Ücreti yüksek olanlar bilgi ve yeteneğini 

kullanabildikleri bir işte çalıştıklarını, mesai ve sonrasında iş arkadaşları ile aynı ortamı 

paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtmişlerdir. Yüksek ücret alanlar amirlerinin dürüst 

oldukları daha kuvvetle vurgularken 2000-2500 arası ücret alanlar amirlerinin görüşlerine 

daha fazla değer verdiğini bildirmiştir. Doğal olarak düşük ücret alanlar yaptığı işin 

karşılığında aldığı ücretin ve sosyal hakların düşük olduğunu düşünmektedir. İşletme 

bağlılığın yüksek ücret alan çalışanlarda daha yüksek olduğunu belirtirken, düşük ücret alan 

çalışanlar ailelerine daha az vakit ayırabildiklerinden yakınmaktadırlar. 

Kadro durumu iş tatmini ilişkisi 

Tablo 10: Kadro durumu– iş tatmini ilişkisi için ki- kare testi sonuçları  

İş Tatmini Ölçütü ᵡ2 Serb. 

Der. 

Anlamlılık 

Mesleğim benim için değerlidir     26,7 8 0,001** 

Kendimi çalıştığım kurumun bir parçası olarak 

hissediyorum  

27,6 8 0,001** 

Mesleğimden ayrılmayı hiç düşünmedim    22,7 8 0,004** 

Yaşım ilerledikçe işimi daha çok seviyorum  

  

24,8 8 0,002** 

Yeni katılmak isteyenlere mesleğimi tavsiye ederim 

  

20,9 8 0,007** 

Mesleğe ilk başladığımda mesleğimi daha çok seviyordum

  

17,8 8 0,023* 

Mesleğimden ayrılmayı hiç düşünmedim    23,3 8 0,003** 

Her gün işime giderken istekli bir şekilde giderim 

  

19 8 0,015* 

Mesaide yaptığım şeyleri seviyorum   

  

22,1 8 0,005** 

Bilgi ve yeteneğimi kullanabileceğim bir iş te çalışıyorum

  

19,5 8 0,012* 

Yaptığım iş ile karşılaştırdığımda maaşımı yeterli 

buluyorum  

18,9 8 0,015* 

Aynı maaşı alabileceğim başka bir iş teklifini kabul 

etmezdim  

17,1 8 0,029* 

Gayretlerim hak ettiğim ölçüde ödüllendiriliyor  

  

28,2 8 0,000** 

Bu işyerinde Mesleki ve kültürel alanda kendimi 

geliştirebiliyorum 

24,3 8 0,002** 

İşyerimde kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum 

  

21,9 8 0,005** 

(*) %5, (**) %1 seviyesinde anlamlıdır. 

Tablo 10’da görüldüğü gibi hemen tüm iş tatmini ölçütleri için kadrolu çalışanların 

diğerlerine göre özellikle geçici olarak çalışanlara göre olumlu düşündükleri belirlenmiştir. 
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Bu da kadrolu çalışmanın iş tatminine pozitif katkı sağladığı anlamına gelmektedir. Özellikle 

mevsimlik çalışanlarda iş tatmin düzeyinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

 

3.3. Çalışan tatmini için faktör analizi 

Faktör analizinin, başlıca amacı aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki 

değişkenin arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az 

sayıdaki temel boyuta indirgemek veya özetlemektir. Yani temel bileşenler analizi gibi bir 

boyut indirgeme ve bağımlılık yapısını yok etme yöntemidir (Doğan ve Başokçu, 2010). 

İş tatmini için oluşturulan ölçeğe faktör analizi yapılıp yapılamayacağını belirlemek için 

KMO değerinden ve Bartlett testinden yararlanılmıştır. Madde toplam korelasyonu 0,3’ün 

altında çıkan 9. değişken analizden çıkarıldıktan sonra KMO değeri 0,924  olarak elde edilmiş 

ve verilerin faktör analizi için mükemmel derecede uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Diğer 

taraftan Bartlett küresellik testi için ki- kare değeri 4790,5 olarak elde edilmiş olup 276 

serbestlik derecesi için α = 0,001 anlam düzeyinde “kütle korelasyon matrisi birim matristir” 

şeklindeki Ho hipotezi reddedilmiştir. Buna göre iş tatmini için oluşturulan ölçeğe faktör 

analizi uygulamak için örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu kabul edilmiştir (Field, 2000).  

Toplam açıklanan varyansa bakıldığında ölçekte özdeğeri 1 den büyük olan 5 faktör 

görülmektedir. İlk faktör (özdeğeri 9,423) varyansın %39,26’sını açıklarken ikinci faktör 

(özdeğeri 1,675) ise varyansın %76,98’ ini açıklamaktadır. Özdeğerler ve faktör yükleri 

arasındaki farklar dikkate alındığında birinci ve ikinci faktörlerin öz değerleri arasındaki farka 

büyük olması sebebiyle ölçeğin tek boyutlu olduğu düşünülmüştür. Maddelerin birinci faktör 

üzerindeki yükleri 6. madde hariç (Bu maddenin birinci boyuttaki faktör yükü 0,3 

civarındadır.) 0,502 ile 0,741 arasındadır. 

Tablo 11: Faktörler Özdeğerler ve Açıklanan Varyanslar 

Bileş

en 

Başlangıç özdeğerler Açıklanan varyans Rotasyon sonrası 

açıklanan varyans 

Topla

m 

Açıklan

an 

varyans 

(%) 

Kümüla

tif (%) 

Topla

m 

Açıklan

an 

varyans 

(%) 

Kümüla

tif % 

Topla

m 

Açıklan

an 

varyans 

(%) 

Kümüla

tif (%) 

1 9,423 39,264 39,264 9,423 39,264 39,264 4,372 18,217 18,217 

2 1,675 6,977 46,241 1,675 6,977 46,241 3,543 14,763 32,980 

3 1,385 5,770 52,012 1,385 5,770 52,012 2,835 11,811 44,791 

4 1,152 4,800 56,812 1,152 4,800 56,812 2,202 9,176 53,967 

5 1,036 4,316 61,128 1,036 4,316 61,128 1,719 7,161 61,128 

6 ,888 3,701 64,829       

7 ,876 3,650 68,479       
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……. ……. …….. …….. 

Çıkarımmetodu: Ana bileşenler analizi. 

Faktörlerin yorum isimlendirilmesini kolaylaştırmak için döndürme yöntemi kullanılmıştır. 

Döndürme yönteminin seçiminde faktörler arası korelasyonlara bakılmış ve faktörler arasında 

herhangi bir ilişki olmadığı görülerek Varimax dik döndürme tekniğinin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Faktörler özdeğerleri ve açıkladıkları varyans aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Yukarıdaki Tablo 11’e göre özdeğerleri 1’in üzerinde olan 5 faktör olduğu görülmüştür. Bu 5 

faktörle toplam varyansın %61,13’ü açıklanabilmektedir. 1. Faktör toplam varyansın 

18,22’sini, 2. Faktör %14,76’sını, 3. Faktör %12,81’ini, 4. Faktör %9,18’ini, 5. Faktör % 

7,16’sını açıklamaktadır. 

Tablo 12: Madde Faktör Yapısı 

Faktör  

Numarası 

Maddeler Faktör yük 

aralığı 

Faktör 

1 3-5-6-8-10-11-12-13 0,562 – 0,712 Meslek ve mesleki gelişim faktörü 

2 16-17-23-24-25 0,508 – 0,702 Yönetici ve iş ortamı faktörü 

3 18-19-20-21-22 0,588 – 0,673 Ücret, sosyal haklar ve ödül faktörü 

4 1-2-4 0,639 – 0,839 Kurumla bütünleşme faktörü 

5 7-14-15 0,488 – 0,754 Çalışanlar arası ilişkiler 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada işgörenlerin iş tatmini üzerinde etkili olan değişkenler, 

işgörenlerin demografik özellikleri iş tatmini ilişkisi ve iş tatmini üzerinde etkili faktörlerin 

neler olduğu çeşitli istatistik tekniklerle analiz edilmiştir. Bu çerçevede yapılan t testine göre 

18 değişkenin iş tatmini üzerinde etkili olduğu görülmüştür. İş tatminini bu değişkenlerden 

14’ü pozitif, 4’ü negatif yönlü etkilemektedirler. Özellikle maaş, ücret ve ödül uygulamaları 

konusunda bir tatminsizlik söz konusudur. Mesleğinden, iş ortamı ve mesai arkadaşlarından, 

amirleri ile iletişim konusunda pozitif bir iş tatmini vardır.  

Ki kare bağımsızlık testleri ile kurum ve kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkileri 

analiz edilmiştir. Buna göre çalışanın yaşının iş tatmini üzerinde etkisinin olmadığı, cinsiyeti 

3, öğrenim düzeyinin 10, sektörün 6, işletmedeki pozisyonun 12, işletme büyüklüğünün 6, 

ücret seviyesinin 15, Kadro durumunun 15 iş tatmini değişkeni üzerinde etkili olduğu 

anlaşılmıştır.  

Faktör analizi ile iş tatmini için bir faktör yapısı oluşturulmuştur. Buna göre 5 faktörlü bir 

yapı ortaya konmuştur. Söz konusu faktörler:  meslek ve mesleki gelişim, yönetici ve iş 

ortamı, ücret sosyal haklar ve ödüllendirme, kurumla bütünleşme ve çalışanlar arası ilişkiler 

şeklinde belirlenmiştir.  
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Bu çalışmanın neticesinde ortaya konmuş olan faktör yapısı için doğrulayıcı faktör analizleri 

yapılabilir. Çalışanların çalışmış oldukları sektörler açısından (kamu-özel) bu faktör yapısının 

varlığı test edilebilir. 
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ÖZET: Müşteri şikâyetleri her ne kadar olumsuz bir algı oluştursa da söz konusu bu olumsuz 

algının doğru yönetilmesi ile işletmeler için bu durum avantaj haline getirilebilmektedir. 

Burada önemli olan husus şikâyetlerin önemsenmesi, kategorize edilerek kayıt altına alınması, 

en kısa zamanda müşterilerin bilgilendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi olarak 

görülmektedir. Müşteri şikâyeti gibi olumsuz bir durum dahi bir fırsata dönüştürülebilmekte 

ve bunun sonucunda müşterilerin tekrar satın alma kararı üzerinde etkili olunarak, sadık 

müşteriler oluşturmada kullanılabilmektedir. Müşterilerin ürün veya hizmetleri satın alırken 

tatmin olmalarının önemi tüm literatürde bilinen bir konu olmakla birlikte, satın alma 

sonrasındaki oluşan şikâyetlerde de tatmin edilmeleri son derece önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada; müşteri şikâyet nedenleri, şikâyetlere karşı 

geliştirilebilecek stratejiler, sadık müşterilerin önemi ve müşteri şikâyet yönetiminin sadık 

müşteri oluşturma üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şikâyet, Müşteri Şikâyet Yönetimi, Müşteri Sadakati. Tekrar Satın Alma 

 

THE EFFECT OF CUSTOMER COMPLAINT MANAGEMENT ON THE 

REPURCHASE DECISION 

 

ABSTRACT: Even though customer complaints have the potential of generating negative 

perception, this situation can still be turned into an advantage for the business through an 

effective management strategy. The priority here is to give importance to complaints, to 

categorize and record them properly, to inform the customers as soon as possible, and to 

resolve their problems in the expectation direction. A situation that seems to be negative, such 

as a customer complaint, can be turned into an opportunity, and as a result, it can be used to 

create loyal customers, influencing customers' decision to repurchase. While the importance 

of the satisfaction of customers when purchasing products or services is a frequently 

mentioned fact in the literature, how satisfied they are in the process of dealing with the 

complaints that arise after purchasing is extremely significant as well. In this study, the 

reasons for customer complaints, the possible strategies for the handling of complaints, the 

importance of loyal customers and the effect of Customer Complaints Management to loyal 

customer creation are explained. 

Key Words: Complaints, Customer Complaints Management, Customer Loyalty, Repurchase 

GİRİŞ 

Günümüz modern pazarlama anlayışı içerisinde müşterinin her türlü değerin üzerinde 

tutuluyor olması yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber 

iletişimin yüz yüze ile sınırlı kalmaması, bilginin çok büyük bir hızla yayılmasını ve 
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işletmelerin arz ettikleri ürün/hizmetlerle ilgili olumlu ya da olumsuz yargılarının 

paylaşımının da aynı hızla yayılmasını sağlamaktadır. Dijital dünyanın hayatımızda bu denli 

etkin bir rol oynaması özellikle müşteri şikayetine dönen müşteri memnuniyetsizliklerinin 

içinde bulunulan ulusal pazarın da dışına çıkarak, uluslararası pazarlarda dahi ses getirmesine 

yol açmaktadır. Yapılan birçok araştırma da göstermektedir ki kişiler memnuniyetsizliklerini, 

memnuniyetlerinden çok daha fazla kişiyle paylaşmaktadırlar. Söz konusu nedenlerle 

işletmeler müşteri şikayetlerini çok yakından takip etmek ve şikâyet yönetim sürecini dikkatle 

ele almak durumunda kalmaktadırlar.  

Sadık müşteriler elde etmek ve sadık müşterileri elde tutmak adına yürütülen müşteri ilişkileri 

programları içerisinde müşteri şikâyet yönetimi konusunun çok büyük bir öneme sahip olduğu 

görülmekte ve şikayet yönetiminde izlenecek stratejilerin söz konusu sürecin ayrılmaz bir 

parçası olduğu gözlemlenmektedir. Müşterilerin şikayetlerini dikkate almayan işletmelerin 

müşterilerle aralarındaki mesafeyi açtıkları ifade edilmektedir (Kaya,2000: 40). Söz konusu 

mesafeyi kapatabilmek için müşteri şikayetlerinin olumsuz algılanmaması ve daha fazla 

iletişim kurmanın gerekliliği bilinmektedir. Ramsey (2003) müşterileri, işletmelerin arz 

ettikleri ürün/hizmetlerle ilgili geri besleme alınacak birer kaynak olarak değerlendirmenin 

öneminden bahsetmektedir (Alabay, 2012: 7). Bu nedenle müşteriler ve onlardan gelecek 

şikayetleri/önerileri düzeltme ve geliştirme fırsatı olarak görmek gerekmektedir. 

1. ŞİKAYET VE MÜŞTERİ ŞİKAYETİ KAVRAMI 

Bell v.d.’ne (2004) göre; müşterilerden gelen her türlü olumsuz geribildirim şikayet olarak 

ifade edilmektedir (Alabay, 2012: 142). Müşteri beklentilerinin karşılanmamasından 

kaynaklanan tatminsizlik ve buna bağlı olarak memnuniyetsizlik birçok nedenden 

kaynaklanmış olabilmektedir. Şikayetler; tutundurma faaliyetlerine dayalı ürün, dağıtım, fiyat, 

insan, fiziksel koşullar, tutundurma, süreç gibi 7P pazarlama karmasındaki uygulamalardan 

kaynaklı olabileceğinden, işletmelerin tamamını ilgilendiren bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Aşkun, 2008: 223).  Barlow ve Moller’ın (1998) ifade ettiği üzere ‘Her şikayet 

bir armağandır’ demek mümkündür. Sujithamrak ve Lam (2005) her ne kadar şikayet 

kavramının olumsuz bir kavram olarak memnuniyetsizliği ifade ettiğini dile getirseler de 

Barlow ve Moller (1998) sadık müşteriler yaratmada bir fırsat olarak görmektedir (Burhan ve 

Ok, 2012: 4191). 

Müşteriler karşılaştıkları sorunlar karşısında şikâyet davranışı gösterdikleri gibi bazen de 

bildirimde bulunmayarak şikayet etmemektedirler. İşletmeler, müşteri şikayetlerinin 

olmaması durumunda bu durumu sorgulamalı ve şikayet edilmediği durumlarda 

karşılaşacakları muhtemel sorunları göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler. Şöyle ki; 

müşterilerin şikayet etmeme nedenleri arasında en etkili olan faktörün şikayet etme çabasına 

ve zaman kaybına değmeyeceğini düşünmeleri yer almaktadır (Heung ve Lam: 2003). Söz 

konusu nedenlere bakıldığında, sorunun adının konulmaması, işletmelerin alacağı önlemleri 

ya da sorun çözme yollarını da tıkamaktadır. Bu sebeple müşteri şikayetlerinin işletmelere 

ulaşmasının oldukça önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Singh ve Widing’in 

(1991) yapmış oldukları araştırmada müşteri şikayet ve sorunlarının çözümlenerek 

beklentilerinin karşılanması, müşteri tatmini ve memnuniyetini sağlamakta, tekrar satın alma 

davranışlarını da olumlu yönde etkileyeceği sonucuna ulaştıkları görülmektedir (Yüksel, 

2004: 18). 

Müşteri şikayetlerinin hangi nedenlerle oluştuğu konusunda işletme açısından ve müşteri 

açısından ayrı ayrı bakıldığında her iki tarafın da farklı gerekçelere odaklandıkları 
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görülmektedir. İşletmeler ürün/hizmet sunumu ve kalitesi ile ilgili hatalardan kaynaklı 

olduğuna, müşteriler ise beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmadığına odaklanmaktadır. Hangi 

cepheden bakılırsa bakılsın, şikayetlerin gerçek nedeninin sorgulanması ve hızla çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir. Bununla beraber müşterilerin şikayet etmeme nedenlerinin 

bilinmesi ve işletmeler tarafından bu engellerin ortadan kaldırılmasının önemi 

vurgulanmalıdır. Müşteriler, nereye ve ne şekilde şikayet ettiklerini bilmemekte, şikayet 

etseler dahi sorunlarının çözüleceğine inanmamakta ve harcayacakları zaman ve çabaya 

değmeyeceklerine inanmaktadırlar (Odabaşı, 2015: 154). Bahsedilen bu gerekçelerin tamamı 

işletmelerden kaynaklanan bir takım güvensizlik ve bilgilendirme yetersizliğine dayanmakta 

olduğundan, müşteri boyutunda söz konusu sorunların yine işletmeler tarafından çözülmek 

zorunda olduğu esasına dayanmaktadır. Müşteriler şikayetlerinin beklenti ve ihtiyaçları 

doğrultusunda çözüleceğine inandırılmalıdırlar.  

Müşterilerin şikayet etmeme nedenleri yanında, genellikle hangi konularda şikayet ettiklerini 

de bilmek önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle gerekçelerin bilinmesi ve 

şikayet oluşmadan önlem alınabilme imkanının doğması sağlanmaktadır. Odabaşı’na (2015) 

göre genellikle; ürünlerin yetersiz olması, ürünlerin yanlış kullanımı, işletme tarafından vaat 

edilen sözlerin yerine getirilmemesi ve müşteri beklentilerinin işletme imajından etkilenerek 

çok yüksek olması nedeniyle müşteriler şikayet etmektedirler (Odabaşı, 2015: 156). Söz 

konusu gerekçeler göstermektedir ki, satış sırası ve sonrasında müşterilerin detaylı olarak 

ürün kullanımları ile ilgili bilgilendirilmesi ve yerine getirilemeyecek sözlerin çalışanlar 

tarafından verilmemesi, müşteri tatminini arttırarak, müşteri şikayetlerinin azalmasına katkıda 

bulunacaktır.  

2. MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİNİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ  

Müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanan şikayetlerin, yine müşteriler tarafından 

işletmeye iletilmesi ile yeni bir süreç başlamaktadır. Böylece, müşteri, şikayetinin 

çözüleceğine yönelik beklenti içine girmekte, şikayet yönetimi süreci ile ilgili olarak umut 

duymaktadır. Bu nedenle, işletmelerin kendilerine iletilmiş olan şikayetleri önemseyerek ele 

aldıkları ve sorunların çözülmesine yönelik attıkları adımların tamamı, şikayet yönetim süreci 

olarak ifade edilmektedir (Vos ve Huitema, 2008: 8-17). 

Literatür incelendiğinde işletmeler tarafından şikayetleri dikkate alındığına ve şikayet süreci 

doğru yürütüldüğüne inanan müşterilerin, daha önce hiç sorunla karşılaşmamış müşterilere 

göre daha fazla memnuniyet duydukları gözlemlenmektedir (McCollough vd., 2000: 122). 

Bundan dolayıdır ki, işletmelerin, karşılaştıkları şikayetlerin içeriğine ve sebebine 

bakmaksızın, şikayetleri işletmeye avantaj sağlayacak bir şekle dönüştürmek için en başarılı 

şikayet yönetim sistemlerini geliştirmeleri ve söz konusu sistemleri uygulamak adına tüm 

imkanları seferber etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca işletmelerin yalnızca kendilerine iletilen şikayetleri ele alarak çözmekle 

yetinmemeleri, şikayetlerin asıl nedenini tespit edip temeline inerek, mevcut sorunlardan 

öğrenmeyi gerçekleştirmekle de yükümlü oldukları ifade edilmektedir (Naylor, 2003: 241-

248).  Böylece işletmeler aynı ya da benzer sorunlarla tekrar karşılaşmayacak ve benzer 

çözümler için gayret sarf etmek zorunda kalmayacaklardır.  

 

Etkin ve iyi yönetilecek şikayet sürecinin aşamaları şu şekilde ifade edilmektedir (Stone, 

2011: 116): 
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Açık bir prosedür 

Sorunlara hızlı cevap verebilme 

Verilen cevapların tutarlı ve güvenilir olması 

İletişimde tek birimin olması 

Müşterilerin şikayetlerini kolay iletebilmeleri 

Şikayet eden müşterinin bilgilendirilmesi 

Şikayetlerin ciddiyetle ele alınması 

Şikayet sürecini yönetecek personelin yetki sahibi olması 

Şikayet çözüldükten sonra da müşteriyle iletişim kurulması 

Asıl amacın şikayet sayısını azaltmak değil, şikayete sebep olan konuların azaltılması 

olduğunun anlaşılması 

Bu bağlamda değerlendirilecek olursa şikayet yönetim süreci işletmelere kısa vadeli değil, 

pazarda daha uzun vadeli sorun çözme ve muhtemel sorunlar oluşmadan engelleme avantajını 

da beraberinde getirmektedir. 

3. MÜŞTERİ SADAKATİ KAVRAMI VE MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ İLE 

İLİŞKİSİ 

Aaker’a (1991) göre, en basit ifadesiyle müşteri sadakati tüketicinin aynı markayı satın alması 

davranışı ve tüm olumsuz etkenlere rağmen gelecekte de aynı markayı satın almada gösterdiği 

kararlık olarak ifade edilmektedir (Aaker, 1991: 63). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 

müşteri sadakati işletmeler için büyük önem taşımakta ve modern pazarlama anlayışında 

pazar payını büyütmekten ziyade müşteri payını büyüterek elde tutmanın önemini 

göstermektedir. Şöyle ki; sadık müşteriler işletmelerin pazarlama giderlerini düşürmekte, 

markalar hakkında geliştirdikleri olumlu tutumu başkalarıyla da paylaşmak suretiyle yeni 

müşteriler kazandırmakta ve pazarda rekabet gücünü arttırmaktadır (Aaker, 1991: 66). 

Müşteri ilişkileri yönetimi stratejileri ile sadık müşteri elde etmeye çalışan işletmelerin elbette 

müşteri şikayeti yönetimi konusuna da hassasiyetle eğilmeleri büyük önem arz etmektedir. 

Alaçam’a (2009) göre; müşteri şikayetlerine dair yapılan çalışmaların ortak noktasında, 

yalnızca müşterinin kaybedilmesiyle sonuçlanan bir süreç yaşanmamaktadır; ayrıca, 

müşteriler, işletme hakkındaki olumsuz görüşlerini birçok platformda paylaşarak potansiyel 

müşterilerin kaybına ve yasal yollara başvurarak da büyük miktarlarda tazminat ödetme ve 

para iadeleri alma gibi durumlarla da işletmelerin karşı karşıya kalmasına neden olmaktadırlar 

(Ayaz ve Torlak, 2010: 83). 

Bütün bunlarla birlikte müşterinin şikayet etmeme süreçleri de dikkatle izlenmesi gereken 

başka bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü şikayet yönetimi süreci yalnızca 

şikayetlere karşı geliştirilen stratejilerden oluşmamakta, aynı zamanda müşteri şikayetlerinin 

bir fırsata dönüştürülebilmesi bilinciyle hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır. Müşteriler birçok 

farklı nedenlerle şikayet etmeyerek işletmeyi terk edebilmekte ve işletmelerin şikayet yönetim 

sürecinde başarısız olmasına neden olabilmektedir. 
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 Burada üzerinde önemle durulması gereken konu, şikayet eden müşterinin işletmeden 

vazgeçmediği ve şikayet süreci istediği şekilde yönetildiğinde müşteri olmaya devam edeceği 

mesajının doğru değerlendirilmesidir. Timur ve Sarıyer’e (2004) göre; yapılmış olan 

araştırmalarda yaşadıkları olumsuzluklara çözüm bulunan müşterilerin yüzde 54 ile yüzde 

70’inin müşteri sadakatini koruduğu yönündeki sonuç da bunun en belirgin göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Şikayetin bir armağan olduğunu ifade eden ve şikayet yönetimi sürecine ilişkin önerilerde 

bulunan Barlow ve Clause (2008) aşağıda yer alan adımların önemine vurgu yapmaktadır; 

1. Müşterilerinize teşekkür edin, 

2. Müşterilerden gelen geri bildirimin neden önemli olduğunu izah edin,  

3. Hatalarınız için özür dileyin,  

4. Müşterinizin yaşadığı problemleri çözeceğinize söz verin,  

5. Şikayet konusuyla ilgili gereken bilgileri sorarak öğrenin,  

6. Müşteri memnuniyetsizliğine sebep olan hataları süratle çözüme kavuşturun,  

7. Müşterinin memnuniyetini kontrol edin,  

8. Gelecekte meydana gelebilecek muhtemel hataları önleyin. 

Görüldüğü üzere, Stauss ve Seidel’e (2004) göre; sadık müşteriler elde etmenin kilit 

noktalarından biri şikayetlerin doğru yönetilmesidir. Elbette müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını 

karşılamak müşteri ilişkileri yönetiminin vazgeçilmez unsuru olarak ifade edilmektedir ancak 

söz konusu beklenti ve ihtiyaçları karşılama sürecinde birçok sorun ya da engelle 

karşılaşılacağı da görülmektedir. Önemli olan şikayetlerin doğru yönetimi yolu ile sadık 

müşteriler elde etmek ve müşteri payını arttırmak olarak ifade edilebilmektedir. 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak, müşteri şikayetlerinin doğru değerlendirilmesi, sadık müşterinin işletmeler için 

önemi ve sadık müşteri oluşturma ile müşteri şikayet yönetimi süreci arasında çok güçlü bir 

ilişki bulunduğu görülmektedir. Genel olarak şikayet yönetimi sürecinin üzerinde 

durulmasının stratejik ve uzun vadeli bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Her müşterinin aynı 

öneme sahip olduğu düşünülerek, bir tek müşteri kaybetmenin aslında rakamsal bir ifade 

olmadığının bilinciyle hareket edilmelidir. 

 Müşterilerin çeşitli şikayet kanallarının açık tutulması, sürecin daha hızlı ve sağlıklı 

yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir. Müşteri şikayet kutuları, çağrı merkezleri, 

web siteleri üzerinden dijital iletişimler aracılığı ile online takipler gerçekleşmesi, müşteri 

anketleri, müşterilerle yüz yüze iletişimde olan çalışanlardan geribildirim alınması, e-mail 

iletişim araçları ve ücretsiz şikayet hatları kurularak müşterinin istediği her an ulaşabileceği 

kanalların açık tutulması gerekmektedir. 

 

Son olarak, müşterilerin genellikle şikayette bulunduğu konular veri tabanları aracılığı ile 

kategorize edilmeli ve bu sorunlar bir daha karşılaşmayacakları şekilde kökten çözüme 

kavuşturulmalıdır. Şikayetlerin hangi konularda oluştuğunu bilmek işletmeler açısından bir 
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kılavuz olma niteliğinde olduğu gibi, aynı şikayetlerin tekrarlanmasının örgütsel öğrenmenin 

gerçekleşmediğinin de bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. 
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BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARIN BİREYSEL İŞ PERFORMANSI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKNOLOJİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR 
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ÖZET: Ekonomik, teknolojik ve sosyal değişim, hızla değişen tüketici ihtiyaç ve beklentileri, 

tüketim toplumunun getirdiği bir akım olarak ürünün kendi modasını geçirmesi gibi unsurlar 

işletmeleri çetin bir rekabet ortamına itmektedir. Dolayısıyla işletmeler, hem pazar paylarında 

sürekli bir iyileşme hem de varlıklarının devamı açısından farklı, yeni, orijinal hizmet ve 

ürünler ile tüketicinin dikkatini çekebilmelidir. Bu bağlamda yenilikçi bir işletme, radikal 

olarak yeni ürün ve hizmet üreten ya da mevcut olana ek değer katandır. Yoğun rekabet 

koşullarında işletmelerin, yeniliği bir yaşam biçimi olarak görmeleri gerekir. Yenilikçi bir 

işletmenin başarısı için çalışanların yetenek ve davranışları doğru şekilde yönlendirilmelidir. 

Bireysel yenilikçilik için, bir fikir ticari bir unsur haline gelirken, bireyin emeği gereklidir. 

İnovasyonun gerçekleşmesi, bireyin iş performansı da etkilemektedir. Bireysel olarak 

performans, işletme hedeflerine yönelik çalışanın katkı derecesidir. Bireysel yenilikçilik ise, 

yeni şeyler denemeye isteklilik olarak literatürde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla yenilikçi 

işletmelerde çalışanlar, fikir önderi olarak yeni fikirler üretebilen, öğrenen, kendini sürekli 

geliştiren bireylerden oluşur ki yeniliği benimseyen bireylerin performansında olumlu 

değişimler söz konusu olabilmektedir.Bu noktada araştırmanın amacı, bireysel yenilikçilik 

davranışının bireysel iş performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma örneklemini 

İstanbul’da faaliyet gösteren teknoloji devi bir işletmenin 101 çalışanı oluşturmaktadır. 

Örneklemin teknoloji sektöründen seçilmesinin nedeni, daha çok Ar-Ge’ye önem vermeleri ve 

inovasyon yapmalarıdır. Dolayısıyla bu tip işletmeler, personel alımı yaptıklarında 

yenilikçiliğe katkı sağlayacak bireysel tutum ve davranışlar istemektedir. Araştırma sonuçları 

bireysel yenilikçiliğin “fikir önderliği ve risk alma” boyutlarının iş performansı üzerinde 

pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu; “değişime direnç” boyutunun ise iş performansı 

üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Bireysel Yenilikçilik, Bireysel İş Performansı. 

 

THE EFFECT OF INDIVIDUAL INNOVATIVENESS BEHAVIOURS ON 

EMPLOYEES’ JOB PERFORMANCE: A STUDY ON THE TECHNOLOGY 

SECTOR EMPLOYEES 

 

ABSTRACT: Such as an economic, technological and social change, rapidly changing 

consumer needs and expectations, the product passes its own fashion as a stream of consumer 

society elements are impelling businesses to hard competition. Therefore businesses, should 

be able to attract the attention of consumers with different, new, original services and 

products. both in terms of a continuous improvement in market share and the continuation of 

assets. In this context inovative business is radically to produce new products and service or 

add additional value to the existing one. In intensive competitive conditions, businesses must 

see the innovation as a way of life. The ability and behavior of employees must be directed 

correctly for the success of an innovative business. While an idea becomes a commercial 

element, the labor of the individual is necessary for individual innovativeness. The realization 
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of innovation also affects individual's business performance. Individual performance is the 

employee's contribution for business goals. Individual innovation is defined in the literature as 

willingness to try new things. Therefore in innovative businesses, employees consist of 

individuals who can produce new ideas as ideas, learning, continuously self-improving that 

there can be positive changes in the performance of individuals who adopt innovation.At this 

point the aim of this research is to examine the effect of individual innovation behavior on 

individual job performance. The research sample comprises 101 employees of a technology 

giant operating in Istanbul. The reason for choosing the sample from the technology sector is 

that emphasis on more R & D and innovation. Therefore these types of businesses when 

recruiting personnel, require individual attitudes and behaviors that will contribute to 

innovation. The results of the research shows that the "idea of leadership and risk taking" 

dimension of individual innovation are positively and has a significant effect; while the 

"change resistance" dimension has a negative effect on business performance. 

Keywords: Innovativeness, Individual Innovativeness, Job Satisfaction 

 

GİRİŞ 

          Rekabetin hızla artması ile ürün ve hizmetlerin kolaylıkla taklit edilebilirliği, köklü 

işletmeleri bile zor durumda bırakmaktadır. 21. Yüzyılda bireysel yenilikçilik, bu etkiyi 

azaltmak ya da ortadan kaldırmak için gerekli hâle gelmiştir. Ancak işletmelerde, yenilik 

sürecinin başlayabilmesi için öncelikle yeniliğe ihtiyaç olmalıdır. Bu ihtiyaç, işletme 

ürünlerinin mevcut ya da potansiyel müşteriler tarafından takdir görmemesi anında ortaya 

çıkar ki; işletmeler, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yenilik 

yapmaya yönlenirler (Durna, 2002: 115). Bir çalışanın yenilikçi olması için yeni bir fikir 

üretmesi ve bu fikrin işletme yönetim desteği ile ticari ürün ya da hizmete dönüştürülmesi 

gerekir (Fidan ve Yılmaz, 1996).  

          Bireysel yenilikçilik, çalışanların daha fazla sorumluluk ve risk alarak fikirlerini paraya 

dönüştürme isteğidir (Heunks, 1998). Diğer bir açıdan yenilikçilik, müşteri memnuniyetini 

geliştirerek (Durna, 2002), hem işletme imajını olumlu etkilemekte hem de çalışanın tatmin 

olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda fikir önderliği, risk alma ve değişime direncin 

önlenmesi ile çalışan kariyerde ilerleme, performansta artış ve tatmin gibi olumlu çıktılar elde 

etmektedir (Jucevicius, 2007). Bu durumda çalışan, yeni bir fikrin bulunması ve uygulamaya 

dönüştürmesinde âdeta yarış halinde olacaktır (Kanter, 1983; Damanpour, 1991). Sağlanan 

başarı oranı riskli olsa da fikir, işletmece uygulamaya geçirildiğinde iş tatmini artacaktır 

(Ahmed, 1998).  Yapılan literatür taramasında bireysel performans ile ilgili olarak çok sayıda 

araştırmanın varlığına karşılık bireysel yenilikçilik davranışları ile ilişkisinin yeterince 

incelenmediği ve ilgili alanda çalışma eksiklikleri olduğu görülmektedir. Uygulamada 

yenilikçi ürünlerin en fazla teknoloji işletmelerinde üretildiği görülmüştür. Buradan yola 

çıkarak “yeni fikirlere açıklık, yaratıcılık, sürekli öğrenme ve gelişim, kendi kendini kontrol, 

işbirliği, esneklik ve informel iletişim” (Claver vd., 1998; Hurley ve Hult, 1998) gibi 

özellikleri içinde barındıran bireysel yenilikçilik davranışlarının, bireysel performans 

üzerindeki etkisi araştırmanın temel sorunsalı olmaktadır. 

1.BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARI 

           Schumpeter (1934: 66-67) yeniliği, piyasaya yeni bir ürünün veya mevcut bir ürünün 

yeni hâlinin sunumu olarak; Scott (1997) ise, bireylerin oluşturdukları orijinal bir fikir, 

uygulama ya da obje olarak tanımlamıştır. Sanayi devriminin başlangıcından itibaren yenilik, 
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işletmeler için yüksek kâr ve pazar payı sağlamaktadır (Prajago ve Ahmed, 2006: 499-515). 

Özellikle teknolojik değişime bağlı olarak bilginin hızlı paylaşımı yenilik sürecini 

kolaylaştırırken; ekonomik, sosyo-kültürel unsurlar ise yeni ihtiyaç alanları ortaya 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla ürün yaşam süreleri kısalmakta ve ürünler,  işletme tarafından 

sürekli yenilenmek durumunda kalmaktadır (Demirci, 2014). Her alanda yaşanan değişimler, 

çalışanların da yenilikçi özelliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Hirschman (1980:283-

295)’a göre, bireysel yenilikçilik, yeniliği arayıp bulma arzusu olup; bu açıdan herhangi ürün, 

hizmet ya da fikrin yeni olarak algılanmasıdır (Roger, 2003). Drucker’a (2002) göre, bir 

ürünün yeni olarak algılanma hızını beş faktör etkilemektedir: 

Görece Üstünlük: Yeni ürünün, mevcut ürünlerden ne ölçüde üstün olduğudur. 

Uygunluk: Yeni ürünün, bireylerin değerleri ile ne ölçüde uyuştuğudur.  

Karmaşıklık: Yeni ürünün, kullanılması için göreceli zorluk derecesidir.  

Bölünebilirlik: Yeni ürünün, sınırlı ölçülerde kullanılmaya ne kadar izin verdiğidir. 

Kendini Gösterme Özelliği: Yeni ürünün faydalarının kolayca benimsenmesidir. 

         Bireysel yenilikçilik bir davranış ve tutum olarak yeni bir ürünün benimsenmesini 

sağlayan bir öğrenme yeteneğidir (Rogers, 2003: 12-23). Yenilikçi birey, yeniliği istemekte 

ve uygulamaktadır (Oktuğ ve Özden, 2013). Yenilikçi çalışan, “risk alma, deneyimlemeye 

açıklık, yaratıcı, öncü fikirlilik ve sosyal sistem içinde herhangi bir yeniliği diğerlerine kıyasla 

daha önce benimseme (Hurt, 1977: 58-65), yeni teknolojileri keşfetme, amaçlara ulaşmayı 

sağlayan alternatifler sunma, yeni çalışma tarzları uygulama ve yeni fikirleri uygulamak için 

gereken kaynağı araştırma gibi davranışlar göstermektedir (Yuan ve Woodman 2010). 

 Yeni fikirleri diğerlerinden önce benimseyen birey fikir önderi olup, koordineli şekilde 

kitleleri peşinden sürükleyen kişidir (Hurt; 1977). Dolayısıyla fikir önderi hataları tolere eden, 

yaratıcı, sürekli öğrenen, otonomi sahibi, iş birliği yapan, değişime uyumlu davranışlar 

göstermekte (Amabile, 1988); sosyal çevrede yenilikçi bir model (Roger, 2003), yeniliklere 

ilgi duyanlar için bir çekim merkezi statüsündedir (Uzkurt, 2008: 17-20). 

           Bir fikrin yenilik olarak algılanması için, yeniliğe karşı gösterilen direncin derecesi de 

önemlidir (Rogers, 2003: 12-23). Değişime direnç davranışı “yeniliğe engel olma, güvensizlik 

hissi, şüphe duyma, işe gecikme” şeklinde ortaya çıkmakta (Şahin 2011: 311) ve çalışanların 

değişime karşı çekinceleri olmaktadır (Hurt, 1977; Kılıçer ve Odabaşı, 2010). Bireyin bir 

davranış olarak risk almaktan kaçınması, mevcut konumunu ve avantajlarını kaybetmekten 

korkması değişime direnç türleridir (Bhatnagar vd., 2000: 98-106). Risk alma, bireysel 

yenilikçilik davranışlarının diğer boyutu olup (Mc Lean, 2005), yenilikçi bireyleri 

yöneticilerden ayırmaktadır (Hurt, 1977). 21 Yüzyılda bilgi yetersizliği, rekabette dezavantaj 

olduğundan çalışanların belirsizlik koşullarında risk alarak karar vermeleri gerekmektedir 

(Hitt, Black ve Porter, 2005).  

2.BİREYSEL İŞ PERFORMANSI 

Performans, belli bir fonksiyonun ya da görevin yürütülmesiyle ilgili bir kavram (Borman ve 

Motowidlo, 1993) olup, aynı zamanda işletme verimliliğine etki eden (Halbeslebe vd., 2008) 

bir davranış biçimidir. (Bingöl, 2003: 273). Bu bağlamda genel olarak performans, işletmenin 

amacına ulaşma derecesini gösterirken (Akal,1992; Pugh, 1991; Schermerhorn vd., 1985: 
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432; Kasnaklı, 2002), bireysel olarak çalışanın belirlenen hedeflere ulaşmadaki katkısını 

ortaya koymaktadır (Suliman, 2001). Dolayısıyla performansa etki eden unsurlar çalışanın 

kişisel özellikleri, zihinsel yetenekleri ve örgütsel amaçlarla bütünleşme isteğidir (Tutar ve 

Altınöz, 2010). Bunun dışında odaklanma, yetkinlik ve adanma bireysel performansın 

unsurları olarak gösterilebilir (Paşa, 2007).   

 Teknoloji uyumu, yenilikçilik için gerekli olup müşterinin yeni ve gizil ihtiyaçlarını 

teknolojik çözümler yardımıyla karşılamaktadır (Gatignon ve Xuereb, 1997). Yenilikçiliğin 

yoğun olduğu teknoloji sektöründe çalışanların belli tutum ve davranışlara sahip olması 

gerekir. Örneğin çalışan yaratıcı bir gerilime sahip olmak, iç-dış bilgiyi yoğun kullanmak, 

değişimi benimsemek, risk almak, kendi görevi ve yeni tecrübelerinde özgür olmak gibi 

yenilikçi davranışlar gösterebilmektedir (Ahmed, 1998). Bu bağlamda yeteneklerin 

yapılandırılması, tutulması yeniden eğitilmesi ve düzenlenmesi için proaktif performans 

yönetim sistemleri geliştirilmektedir (Som, 2006: 216). 

 Çalışanın yenilikçi davranış ortaya koymasında üst yönetimin desteği yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu bağlamda yönetim, çalışanına esneklik tanımakta ve sürekli öğrenme imkânı 

sağlamakta olup (Zhao, 2008), çalışanın bireysel iş çıktısı olan performansı artmaktadır 

(Robbins, 1998).Bireysel yenilikçiliği yüksek çalışanlar yeniliği denemeye istekli 

(Rogers:1983; Leavitt ve Walton:1975), kendini geliştiren, diğer bireylerin bilgilerini nesnel 

olarak yorumlayan özelliktedirler (Jackson ve Park, 2013). Halis (2000) endüstriyel kurum 

çalışanları üzerinde yaptığı çalışma sonucu yenilikçi davranışların kendiliğinden meydana 

gelmediği, çalışanların yeniliği benimsemeleri için farklı düşünce modelleri ve yaratıcı 

fikirleri özgün uygulamalara dönüştürecek ortamları sağlama, yetenekleri desteklemek için 

fikir paylaşımının performansı olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. Dolayısıyla bireysel 

iş performansı, kaliteli ürün veya hizmetin sağlanmasında katkı (Lievens vd., 2008) unsuru 

olarak, çalışanın bilinçli olarak ürün, prosedür ve süreçlere ait yeni fikirlerine ihtiyaç 

duymaktadır (West ve Farr, 1989). 

3. BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARI VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

         Literatürde bireysel yenilikçilik, davranış ve tutum olarak iki kısma (bilişsel ve 

duyusal)  ayrılmaktadır. Bilişsel yenilikçiler akılcı düşünerek ve problem çözerek; duyusal 

yenilikçiler ise bireysel ya da yönetimsel ihtiyaçları analiz etmeden yenilikleri benimseme 

eğilimindedirler. Bu durumda bilişsel yenilikçiler, amaç-sonuç ilişkisi kurarlarken; duyusal 

yenilikçiler, yüksek düzeyde risk alarak yenilikleri kabul etmektedir (Dobre, 2009: 19-34). 

Roger (1983), bir yeniliğin kabul edilip-edilmemesi noktasında beş grup davranıştan söz 

etmektedir: Risk alan yenilikçiler, bilgilendiren öncüler, temkinli olan sorgulayıcılar, 

kuşkucular ve gelenekçilerdir. Bu gruplandırma, bireylerin yeniliği benimseme ve kabul 

hızının toplumun diğer bireylerinden ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.  

Hurt  (1977), Kılıçer ve Odabaşı (2010), bireysel yenilikçilik eğilimini etkileyen faktörleri 

“fikir önderliği, risk alma, deneyime açıklık ve değişime direnç” şeklinde dört grupta ele 

almışlardır. Sarıoğlu (2014), bireysel yenilikçilik davranış boyutlarını “fikir önderliği, 

değişime direnç ve risk alma” olarak belirlemiştir. İpçioğlu vd. (2009), teknolojik değişimin 

yarattığı etki türleri ile çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmada teknolojik değişimin, çalışanlar üzerinde “psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve 

fiziksel etkiler” yarattığını ayrıca çalışanların cinsiyet, eğitim seviyesi ile psikolojik, 

sosyolojik ve fiziksel etki türleri arasında bir ilişkinin varlığını tespit edilmiştir.  
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Meriç ve Işık (2015), otel yöneticilerinin orta düzey yenilikçi davranış ve tutum 

gösterdiklerini, ayrıca yarısından fazlasının “sorgulayıcı, öncü, kuşkucu, yenilikçi ve 

gelenekçi” sıralamasında olduğu sonucuna varmışlardır. Son zamanlarda yaygın yapılan 

tanımlara göre bireysel yenilikçi bir davranış olan yaratıcılık (Mumford ve Gustaffson, 1988), 

yeni ve fonksiyonel fikirlerin üretilmesi olup, yenilikçilik bu fikirlerin yararlı ürünlere 

dönüştürülmesidir (Kanter, 1988). Bir şeyin ilk kez yapılması ya da bir fikre öncülük eden bir 

kişinin olması, yaratıcılığın ve diğer yenilikçi davranışların sınırını çizmektedir (Woodman, 

Sawyer ve Griffin; 1993). Dolayısıyla yeni bir fikrin önderi olmak ve bu fikri gerçekleştirmek 

için destek bulmak, işbirlikleri yapmak, sonucun başarısına güvenmek ve doğru ekip 

oluşturmak bu aşamada önemli adımlardır (De Jong, 2007: 27). 

Yenilikçiliğin tüm sürecinde yenilikçi tutum ve davranışlar gerekmektedir  (Schroeder, Van 

de Ven, Scudder ve  Poll, 1989). Ürün ve hizmetlerin fayda sağlayacak bir değer haline 

getirilmesinde (Uzkurt, 2008), çalışanların performansları önemlidir. Çünkü inovatif iş 

davranışı,çalışanların inovasyon sürecine katkıları olarak tanımlanmaktadır (De Jong - 

Hartog, 2007: 43). Bu bağlamda performans, bir birey ya da grubun belirlenen amaçlara 

ulaşma derecesinin nitel ve nicel durumu (Akal, 1992) ise, görev rutinleştikçe yenilikçi 

davranışlar zayıfladığından (Scott ve Bruce, 1994), bireysel performansta da düşüş meydana 

gelebilecektir. Diğer yandan çalışanlar gösterdikleri yenilikçi davranışların iş birim ve 

departmanları için performans artışı sağlayacağına inandıklarında yüksek derecede 

performans göstermektedir (Yuan ve Woodman, 2010: 325).  

4.YÖNTEM 

4.1. Araştırma Yöntemi 

Çalışmada tarama modeli olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama modellerinde 

amaç var olan durumu olduğu şekli ile betimlemektir. İlişkisel (karşılaştırmalı) tarama 

modelinde amaç, birden fazla değişkenin birbirlerine ve gruplara göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelemektir (Karasar, 2015:77). 

4.2. Veri Toplama Aracı 

Uygulamada araştırmaya katılan cevaplayıcılar ile yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma örneğinin seçimi, ana kitleden kolayda örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket 

formunun birinci bölümünde, Sarıoğlu (2014) tarafından geliştirilen Bireysel Yenilikçilik 

Ölçeği yer almaktadır. Ölçek 18 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki 7 madde 

(1, 3, 4, 7, 8, 10, 11) fikir önderliği alt boyutunu; 7 madde (5, 6, 9, 12, 13, 15, 18) değişime 

direnç boyutunu ve 4 madde (2, 14, 16, 17) risk alma boyutunu oluşturmaktadır. Ölçekte yer 

alan ifadelerin seçenekleri 5’li likert (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) 

tipinde olup, her boyuta ait puan toplam puanın boyuttaki madde sayısına bölünmesi ile elde 

edilmektedir. Her boyutta yüksek puan ilgili davranışın yüksekliğini ifade etmektedir. Ölçeğin 

toplam puanı hesaplanırken değişime direnç boyutundaki maddeler ters kodlanmaktadır. Bu 

şekilde ölçeğin toplam puanın yüksek oluşu, bireysel yenilikçiliğe ilişkin davranışların yüksek 

düzeyde olumlu olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada ölçeğin geneline ait cronbach alpha 

katsayısı (Tablo 1) 0,88; alt boyutların alpha katsayıları sırasıyla 0,85 – 0,86 – 0,70 olarak 

hesaplanmıştır. 

Anket formunun ikinci bölümünde Signer ve Pearson (2000) tarafından geliştirilen bireysel iş 

performansı ölçeği yer almaktadır. Ölçek 4 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte yer 
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alan ifadelerin seçenekleri 5’li likert (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) 

tipinde olup, iş performansı puanı toplam puanın madde sayısına bölünmesi ile elde 

edilmektedir. Ölçeğin toplam puanı hesaplanırken olumsuz ifadeler (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36) ters kodlanmaktadır. Ölçekten alınacak yüksek puan 

bireysel iş performansının yüksekliğini ifade etmektedir. Bu çalışmada ölçeğin cronbach 

alpha katsayısı (Tablo 1) 0,90 olarak hesaplanmıştır. 

4.3. Veri Toplama Yöntemi  

Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın uygulamasından elde edilen 

tüm anket formları değerlendirilmiş, eksik ya da hatalı ve araştırmanın amacına uygun 

olmayan anketler çıkartıldıktan sonra 101 kullanılabilir anket formundan elde edilen veriler 

değerlendirmeye alınmıştır. 

4.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modeli aşağıdaki oluşturulmuştur (Şekil 1). Araştırma modeli, bireysel 

yenilikçilik davranışlarının bireysel iş performansı üzerindeki etkisini göstermektedir. 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın hipotezleri, şekil 1’deki araştırmanın modeli çerçevesinde oluşturulmuştur. 

Buna göre hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Fikir önderliğinin, iş performansı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H2: Değişime direncin, iş performansı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. 

H3: Risk almanın, iş performansı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

4.5. Verilerin Analizi 

Araştırma ile ilgili olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik 

yazılım programı kullanılmıştır. Araştırma ölçeğinin güvenilirliğini test etmek amacıyla 

Cronbach Alpha ile iç tutarlık analizi yapılmıştır. Daha sonra, araştırmanın değişkenlerinin 

ortalamaları, standart sapmaları ve normallik dağılımları belirlenmiştir. Bireysel yenilikçilik 

ölçeği boyutlarından fikir önderliği ve risk alma boyutlarına ait puanlar yüksek düzeyde 

negatif çarpıklık gösterdiğinden yansıtma ve logaritmik dönüşüm; değişime direnç boyutu 

aşırı pozitif çarpıklık gösterdiğinden ters çevirme dönüşümü yapılmıştır (Çokluk, Şekercioğlu 

ve Büyüköztürk, 2010: 17). Araştırma hipotezlerinin doğrulanması amacıyla regresyon analizi 

öncesi, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkartmak amacıyla korelasyon analizi 

yapılmıştır. Doğrusal ilişki varlığı tespit edildiğinden bireysel yenilikçiliğin boyutları olan 

bağımsız değişkenlerin (fikir önderliği, değişime direnç, risk alma), bağımlı değişken 
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(bireysel iş performansı) üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak amacıyla çoklu regresyon 

analizinden yararlanılmıştır. 

5. BULGULAR 

5.1. Güvenilirlik ve Korelasyon Analizleri 

Araştırmada ölçeklerin faktör analizi, güvenilirlik testleri ve bağımsız değişken ile bağımlı 

değişkenler arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma değişkenlerinin ortalama 

değerleri, standart sapma değerleri ve güvenilirlik katsayıları tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Değişkenlerin Betimsel İstatistikleri, Güvenilirlik Katsayıları ve Toplam 

Varyansı 

Değişken Madde 

Sayısı 

Ortalama Standart 

Sapma 

Güvenirlik 

(α) 

Çarpıklık 

 

Fikir Önderliği 7 4,53 0,47 0,85 -0,864a 

Değişime Direnç 7 1,47 0,46 0,86 0,008b 

Risk Alma 4 4,55 0,44 0,70 -0,781a 

Bireysel İş 

Performansı 

4 3,92 0,89 0,90 -0,25 b 

a: Yansıtma-Logaritmik dönüşüm b: Ters çevirme dönüşümü 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan çalışanların fikir önderliği ve risk alma davranışları 

oldukça yüksek düzeyde; değişime direnç davranışları ise oldukça düşük düzeyde 

bulunmuştur. Araştırmaya katılan çalışanların bireysel iş performansı düzeyleri de oldukça 

yüksek düzeydedir.  

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla korelasyon analizi 

yapılmış ve sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2’deki verilere göre, araştırmanın 

bağımsız değişkenleri olan “fikir önderliği ve risk alma” değişkenleri ile bağımsız değişken 

“bireysel iş performansı” arasında %5 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı ilişki 

olduğu; değişime direnç ile bireysel iş performansı arasında anlamlı ilişki bulunmadığı 

bulgusu elde edilmiştir. 

Tablo 2. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi 

Değişken Fikir Önderliği Değişime 

Direnç 

Risk Alma Bireysel İş 

Performansı 

Fikir Önderliği 1 -0,35** 0,43** 0,36** 

Değişime 

Direnç 

-0,35** 1 -0,46** -0,36** 

Risk Alma 0,43** -0,46** 1 0,35** 

Bireysel İş 

Performansı 

0,36** -0,36** 0,35** 1 

*p<0,05  **p<0,01 
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5.2. Regresyon Analizi ve Hipotezlerin Testleri 

Araştırmanın bağımsız değişkenlerin (fikir önderliği, değişime direnç, risk alma), bağımlı 

değişken (bireysel iş performansı) üzerindeki etkisinin ortaya çıkartılması amacıyla çoklu 

regresyon analizi modeli kullanılmış olup sonuçlar tablo 3’teki gibi tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Bireysel Yenilikçilik Davranışları ile  Bireysel İş Performansı Arasındaki 

Regresyon Analizi 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişken 

 

B 

 

SHB 

 

β 

 

t 

 

p 

C  3,30 0,48  6,94 0,000 

Fikir 

Önderliği 

 1,79 0,71 0,24 2,52 0,013 

Değişime 

Direnç 

Bireysel İş 

Performansı 

-1,57 0,55 -0,28 -2,85 0,005 

Risk Alma  1,61 0,79 0,21 2,05 0,043 

F(3;100)=6,129; p=0,001; R2=0,159; R2=0,133 

 

Çalışanların bireysel yenilikçilik davranışları ile iş performansı arasında kurulan regresyon 

modelinin uygun olduğu, bireysel yenilikçilik boyutlarının iş performansının anlamlı bir 

tahmin edicisi (kestirimi) olduğu tespit edilmiştir (F=14,92; p<0,01). İş performansındaki 

toplam varyansın yaklaşık %30’u bireysel yenilikçilik değişkenlerince ile açıklanmaktadır 

(R2=0,295) (Tablo 3). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları 

incelendiğinde fikir önderliği (β=0,24; t=2,52; p<0,01) ve risk alma (β=0,21; t=2,05; p<0,01) 

davranışlarının iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; değişime 

direnç davranışının iş performansı üzerinde negatif yönlü ve anlamlı  etkiye sahip olduğu (β=-

0,28; t=-2,85; p<0,01) bulgusu elde edilmiştir. Regresyon katsayılarının önem düzeylerine 

göre sıralama yapıldığında iş performansı üzerinde etkili olan bireysel yenilikçilik 

davranışlarından en önemli faktörün değişime direnç (β=-0,28), fikir önderliği (β=0,26) ve 

ardından risk alma (β=0,24) olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların fikir önderliği ve risk alma 

davranışlarının yüksek düzeyde olması bireysel iş performansını arttırmakta; değişime direnç 

davranışları yüksek düzeyde olması iş performansını azaltmaktadır. Regresyon analizi 

sonuçlarına göre iş performansının, bireysel yenilikçilik değişkenlerince yordanmasına ilişkin 

matematiksel model aşağıdaki gibidir: 

İş Performansı = 3,30 – 0,28*Değişime Direnç + 0,24*Fikir Önderliği + 0,21*Risk Alma 

Araştırma sonuçlarına göre hipotezlerden her üçü de kabul edilmiştir: 

H1 Kabul: Fikir önderliğinin iş performansı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H2 Kabul: Değişime direncin iş performansı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. 

H3 Kabul: Risk almanın iş performansı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
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SONUÇ 

            Son yıllarda yaratıcı, sorun çözücü çalışanlara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. 

Tüketici taleplerinin hızla değişmesi ve gelişen teknoloji, problem çözücü nitelikteki 

çalışanların önemini ortaya koymaktadır. Demirel (2008)’e göre çalışanın yenilikçi 

yeteneklere sahip olması, işletmelerin rekabet avantajı yaratmasını desteklemektedir. Bir 

bakıma sürekli öğrenen, krizleri fırsatlara dönüştüren, yeni fikirler ile mevcut ya da potansiyel 

problemlere çözüm üreten yenilikçi çalışanlar, özellikle teknoloji işletmelerinde büyük bir 

rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Literatürde, bireysel iş performansının çeşitli değişkenler 

ile ilişkisinin araştırıldığı fakat bireysel olarak yenilikçi davranışlar ile ilişkisinin pek 

çalışılmadığı görülmüştür. Var olan bu boşluktan ve konunun güncelliğinden dolayı, bireysel 

yenilikçilik davranışları ile bireysel iş performansı ilişkisini ele almak önemli görülmüştür. 

Bu noktadan hareketle, şartları sürekli olarak zorlaşan iş hayatına uyum sağlayabilmek için 

çalışanlar, öncelikle bireysel olarak farklı ve yenilikçi olmak zorundadırlar. Çalışanın, sürekli 

kendini geliştirmesi, yenilikleri takip etmesi ve yeniliklere öncülük etmesi, risk alabilen, 

hataları tolere edebilen esnek yapıda olması performans seviyesini de etkileyecektir.   

          Araştırma sonucunda, teknoloji sektöründeki çalışanların, “fikir önderliği ve risk alma 

davranışları” oldukça yüksek düzeyde iken; “değişime direnç” davranışları oldukça düşük 

düzeyde bulunmuştur. Araştırmaya katılan çalışanların bireysel iş performansı düzeyleri de 

oldukça yüksek düzeydedir. Araştırmaya göre bireysel yenilikçilik davranışları, bireysel iş 

performansının anlamlı bir tahmin edicisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan bireylerin, 

“yeni fikirlere öncülük yapmaları ve risk alarak” bu fikirleri uygulamaya geçirmeleri bireysel 

iş performanslarını arttırırken, değişime karşı direnç göstermeleri performanslarını negatif 

yönde etkilemektedir. Bu durum, teknoloji ürünlerini piyasaya çıkarmadan önce yoğun Ar-Ge 

çalışmaları yapan işletmelerde, çalışanların yaratıcılıkları doğrultusunda performanslarının 

arttığını göstermektedir. Akkoç, Çalışkan ve Turunç (2012) çalışması da bu sonucu 

desteklemiştir. Bir bakıma risk almak, hataları tolere etmek, farklı ve yeni fikirler üretmek ile 

oluşan yenilikçi kültür, çalışanların performanslarını etkilemektedir. Diğer yandan bu koşulda 

yenilikçiliği destekleyen üst yönetim rolü de yadsınamaz gerçektir. 

Araştırmanın sonucu, çeşitli çalışmalar tarafından da desteklenmektedir. Kösterelioğlu ve 

Demir (2014) yenilikçiliğin sağladığı bilginin, öğretmen liderliğindeki rolünü ele aldıkları 

çalışmada, öğretmenlerin sırasıyla “deneyime açıklık, fikir önderliği, risk alma ve değişime 

direnç” gibi yenilikçi davranışlar gösterdiklerini tespit etmiştir. Bu durum öğretmenlerin 

mesleki performanslarını da desteklemektedir. İrfan ve Akkoç (2012), yenilikçi bireysel 

davranışların, bireysel iş performansını pozitif ve anlamlı olarak artırdığını tespit etmişlerdir. 

Özellikle değişimin hızlı yaşandığı teknoloji sektöründe yenilikçiliğin başarısı, çalışanların 

yaratıcı ve istekli olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda bu çalışma bireysel yenilikçilik ve 

iş performansı ilişkisine farklı boyutlar eklenerek genişletilebilir.   
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ÖZET: Son dönemde, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan olumsuzluklara paralel olarak ortaya 

çıkan en önemli gündem maddesi Türkiye’nin AB’den aldığı katılım öncesi mali yardımların 

verilmemesi sorunudur. Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Ortaklık ilişkisinin 

hukuki altyapısını kuran Ankara Antlaşması’nın bir parçası olarak kabul edilen 1. Mali 

Protokol kapsamında aldığı 175 milyon ECU’lük mali yardımdan başlayarak günümüzde IPA 

kapsamında 2014-2020 döneminde alınan 4.5 milyar avroluk yardıma kadar, AB’den aldığı 

mali yardımların tarihsel gelişimini ortaya konularak, yardımların ülke kalkınmasına katkıları 

analiz edilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: AB mali yardımları, Türkiye-AB müzakere süreci, mali protokoller, IPA 

 

THE IMPORTANCE OF THE AVROPEAN UNION'S FINANCIAL ASSISTANCE 

FOR TURKEY 

 

ABSTRACT: In the last period, the most important agenda that emerged in parallel with the 

problems in Turkey-EU relations is that Turkey does not give pre-accession financial 

assistance from the EU.  

In this study, historical development of the Turkey’s financial assistance received from the 

EU are analyzed, from starting with the financial assistance of 175 million ECU with the first 

financial protokol, which was accepted as part of the Ankara Agreement, which is regarded as 

part of the Ankara Treaty establishing the legal infrastructure of Turkey’s partnership with the 

Avropean Union, until today, with under the IPA, 4.5 billion euros.  

Key Words: EU financial assistances, Turkey-EU negotiation process, financial protocols, 

IPA 

GİRİŞ 

Birlik, yalnız kendi üye devletlerine mali yardım yapmaz, aynı zamanda aday ülkelere de 

özellikle bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmalarında yardımcı olmak için mali yardım 

yapmaktadır. AB, katılım öncesi fonları ile aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere mali 

destek vererek, söz konusu ülkelerin katılım sürecine destek olmakta ve Avrupa Birliği ile 

aralarındaki gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Birliğin Türkiye’ye verdiği mali 

yardımlar ise adaylık statüsüden daha eski tarihlere dayanır. Birlik, Türkiye-AB Ortaklık 

ilişkisini kuran 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması’nın 1 Aralık 1964’te yürürlüğe 

girmesinden beri Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin 

ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesine destek olmak amacıyla 

Türkiye’ye mali yardımda bulunmaktadır. 

Ankara Antlaşması’nın yürürlüğe girişiyle başlayan mali yardımlar, Aralık 1999 Helsinki 

Zirvesi’yle Türkiye’ye aday ülke statüsü verildikten sonra, yeni bir döneme girmiştir.  AB 

aday ülke Türkiye’ye sağlamayı öngördüğü mali yardımların hukuki temelini oluşturan 
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tüzüğü 26 Şubat 2001 tarihli AB Genel İşler Konseyi toplantısında kabul edilmiştir. 

Türkiye’ye aktarılan yardımlar hibe ve kredi şeklinde verilmektedir. Kredi şeklinde verilen 

destekler, Avrupa Yatırım Bankası aracılığı ile kamu veya özel sektör kuruluşlarına 

kullandırılmaktadır. Hibe şeklinde olan yardımlar ise kamu kuruluşlarına yönelik ve eğitim, 

sağlık, kültür gibi sosyal amaçlı projelere tahsis edilmektedir. Türkiye’ye yönelik AB mali 

yardımlarının tarihsel gelişimini ortaya koyarak, ülkenin kalkınması açısından ve yardımların 

devamının ülkenin “çağdaş uygarlık seviyesine” erişmesi bakımından önemini ortaya 

koymayı amaçlayan bu çalışma, Türkiye’ye verilen AB mali yardımlarını dönemler itibariyle 

üç başlık altında incelemektedir: Birinci dönem 1964-1996 arası dönem, diğeri 1996-1999 

arası dönem ve son olarak 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylık statüsü 

kazanmasıyla birlikte 2000 yılı sonrası dönemdir.  

1. GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1996) 

Ankara Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarihten Gümrük Birliği’nin başladığı tarihe kadar 

olan dönemi kapsayan bu dönemde Türkiye’ye yönelik mali yardımlar, mali protokoller 

aracılığıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişmesini teşvik 

amacıyla 1964-1981 yılları arasında üç ayrı mali protokol, bir de tamamlayıcı protokol 

imzalanmış, 1981 yılı sonrasında 600 milyon avro tutarında Dördüncü Mali Protokol 

hazırlanmış, fakat yürürlüğe girmemiştir. Mali protokoller kapsamındaki yardım türü ağırlıklı 

olarak kredi olmak üzere kredi ve hibelerden oluşmaktadır. Bu dönemde toplam 1.605 milyon 

avro tutarında yardım öngörülmesine rağmen, kullanılabilen yardım 1.005 milyon avro 

seviyesinde kalmıştır. Tahsis edilen yardımların %33’ü sanayi ve tarım, %52’si enerji, %14’ü 

ise altyapı-ulaştırma sektörlerine dağıtılmıştır (Karluk, 2007: 513). 

Ankara Antlaşması’na ek olarak 12 Ekim 1963 tarihinde Birinci Mali Protokol’ün 

imzalanmasıyla takip eden beş yılda 1964-1969 yılları için “ Türk ekonomisinin 

hızlandırılmış bir şekilde kalkındırılmasına faydalı olmak kaygısıyla, … Türk ekonomisinin 

verimliliğini artırmaya yardımcı olarak” Türkiye’ye Avrupa Yatırım Bankası fonlarından 175 

milyon ECU tutarında kredi verilmesi öngörülmüştür (Ankara Anlaşması, 2017). Daha çok 

altyapı ve sanayi yatırımları için yapılan yardımlar kapsamında 1969 yılına kadar verilen 

kredilerin tamamı kullanılmıştır (Karluk, 2007: 514). 

23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan Katma Protokol ile birlikte imzalanan İkinci Mali 

Protokol kapsamında 1971-1977 dönemi için 220 milyon ECU tutarında kredi sağlanmış, 

bunun 195 milyonu Birlik (Topluluk) tarafından, 25 milyonu ise AYB öz kaynaklarından 

karşılanmıştır. İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın AB’ye katılmaları sebebiyle bu ülkelerin 

İkinci Mali Protokol’e katkı paylarını belirlemek için 30 Haziran 1973 tarihinde imzalanan 

Tamamlayıcı Protokol’e konulan ek madde ile Türkiye’ye, ek olarak, 47 milyon ECU 

tutarında kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Tamamlayıcı Protokolün onay işlemleri, 17 Şubat 

1986 tarihinde tamamlanmış ve 1 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Altyapı projelerine 

ayrılan söz konusu 195 milyon ECU’lük kredinin vadesi 30 yıl, faiz oranı %2.5 olarak 

hesaplanmış,  ödemesiz dönemi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Son olarak, kredilerin 175 

milyonluk kısmı kamu ve 20 milyonluk kısmı ise özel sektör projelerine tahsis edilmiştir 

(Karluk, 2007: 514). 

İkinci Mali Protokolün süresinin Mayıs 1976’da sona ermesi üzerine, Üçüncü Mali Protokol 

12 Mayıs 1977 tarihinde imzalanarak, 1 Nisan 1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

protokol aracılığı ile 1979-1982 yılları arasında Türkiye’ye 310 milyon ECU tutarında kredi 

sağlanmış, bu kredinin 220 milyonu Birlik bütçesinden 90 milyonu ise AYB kaynaklarından 
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tahsis edilmiştir. 31 Kasım1981 tarihine kadar kullanılabilmesi öngörülen ve kamu 

yatırımlarına tahsis edilen 220 milyonluk kredinin kullanımında faiz %2.5, on yılı ödemesiz 

olmak üzere 40 yıl vade uygulanmıştı. Banka öz kaynaklarından verilen kredinin büyük kısmı  

ise özel sektör yatırım projelerine ayrılmıştır (Karluk, 2007; 514). 

Türkiye, bu dönemde Topluluktan 8 milyar dolarlık bir mali yardım istemiş, bu rakam 

Topluluk tarafından çok fazla bulunmuş ve Konsey, 8 Haziran 1979 tarihinde, 1979 son 

baharında Dördüncü Mali Protokol’ün görüşmelerine başlanılmasını kararlaştırmış, ayrıca, 

ekonomik ve teknik işbirliği çabalarının desteklenmesi için Türkiye’ye 75 milyon ECU 

tutarında Özel Yardım yapılması kararlaştırılmıştır (Karluk, 2007: 514).  

Türkiye-Topluluk Ortaklık Konseyi’nin 30 Haziran 1980 tarihli toplantısında Türkiye’ye beş 

yıllık bir dönem için  Dördüncü Mali Protokol çerçevesinde 600 milyon ECU tutarında mali 

yardım verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu yardımın 225 milyonu, 

Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarından kredi olarak verilecek, 375 milyon ECU’lük kısmı 

Topluluk bütçesinden sağlanacaktı. Tüm yardımın yalnızca 50 milyonu hibe, geri kalanı 10 

yılı ödemesiz 40 yıl vadeli % 1 faizli olacaktı (Karluk, 2007: 514). 1982-1986 yılları arası 

dönem için öngörülen Dördüncü Mali Protokol’de Türkiye’ye 600 milyon ECU tutarında 

yardım verilmesi öngörülmüştür. Ancak,  1981 yılında AT üyesi olan Yunanistan, AT 

ilişkilerinin gündemine Türkiye ile yaşadığı sorunları dahil etmeyeceği taahhüdüne rağmen, 

Dördüncü Mali Protokol’ün hayata geçmesini engellemiştir.  

Bu dönemde mali protokollere ek olarak Özel İşbirliği Fonu ile İdari İşbirliği Fonu 

kapsamında kredi ve hibe şeklinde olmak üzere toplam 81 milyon ECU tutarında kaynak 

tahsis edilmiştir. (Bilici, 1997: 135) Tüm bu sayılan kalemlerin dışında, Körfez Savaşı’ndan 

en fazla etkilenen ülkelerden olan Türkiye için 175 milyon ECU tutarında faizsiz kredi; 

demokrasi, insan hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi için 500,000 ECU tutarında mali 

yardım; uyuşturucu ile mücadele için 1996-1999 yılları arası dönemde 760,000 ECU; aile 

planlaması için 3,3 milyon ECU; çevre projeleri için 4,92 milyon; AIDS ile mücadele için 

682,000 ECU tutarında mali yardım yapılmıştır (Koçak, 2009: 138-139). 

Tablo 1: Gümrük Birliği Öncesi Türkiye’ye Verilen Mali Yardımlar (1964-1995) (ECU) 

Kaynak Dönem Hibe Taahhüt Hibe Ödenen 

1. Mali Protokol 1964-1969 175 milyon 175 milyon 

2. Mali Protokol 1971-1977 195 milyon 195 milyon 

Ek Protokol 1971-1977 47 milyon 47 milyon 

3. Mali Protokol 1979-1982 220 milyon 220 milyon 

Özel İşbirliği Fonu 1980-1982 175 milyon 75 milyon 

4. Mali Protokol 1982-1986 375 milyon - 

İdari İşbirliği Fonu 1993-1995 3 milyon 3 milyon 

Körfez Krizi 

Yardımı 

1991 - - 

Toplam  1.090 milyon 715 milyon 
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Kaynak: Karluk, Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, 2007, Beta Yayınları, s.516. 

Sonuç olarak, 1963 yılında Ankara Antlaşması’nın imzalanmasından 6 Mart 1995 tarihinde 

gümrük birliği antlaşmasının imzalanmasına kadar geçen zaman içinde Türkiye mali 

protokollerle ve çoğu kredi olmak üzere yaklaşık 1 milyar Avro mali destek almıştır. 

Türkiye’ye üç mali protokol kapsamında verilen bu krediler, genelde Topluluk kredileri ve 

Avrupa Yatırım Bankası kredileridir ( Karluk ve Dural, 2013: 93). Bu mali yardım, İspanya, 

Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelere verilen yardımlarla karşılaştırıldığında çok az olduğu 

görülecektir. Örneğin, söz konusu üç ülkeye katılımları sonrası dönemde verilen yardımlardan 

Yunanistan’a 1982-2000 döneminde 51.2 milyar avro,  İspanya’ya 1986-2000 döneminde 

50,5 milyar avro, Portekiz’e ise 1986-2000 döneminde 25,7 milyar avro kaynak aktarılmıştır  

(Karluk, 2007: 516). 

2. GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1996-1999) 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren AB üyesi 

olmadan Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz 1968 tarihinden beri var olan gümrük birliğine 

katılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’ye verilen mali yardımlarda değişiklikler yapılmıştır.  

Söz konusu 36. Dönem Ortaklık Konseyi toplantısında kabul edilen üç belgeden birisi, mali 

işbirliğinin yeniden başlatılmasına ilişkin Birlik Deklarasyonuna ilişkindir (Güngör, 2000: 1). 

Mali İşbirliği Deklarasyonu ile Türkiye’ye verilen mali yardımların çerçevesi değişmiştir. 

Gümrük Birliği ilişkisinin başlamasıyla birlikte Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye öncelikli 

olarak mali yardım yapılmasının önemini vurgulamış, özellikle, Türk sanayi sektörünün 

gümrük birliği sonrasında yeni rekabet ortamına uyumu açısından yardımların zorunlu 

olduğunun altı çizilmiştir (Karluk, 2007: 97). Avrupa Birliği, 30 Ekim 1995 tarihli Türkiye-

AB Ortaklık Konseyi toplantısında gümrük birliğine girilmesiyle yeni oluşacak rekabet 

ortamına Türk sanayi sektörünün uyum sağlaması, Türkiye ekonomisi ile Birlik ekonomisi 

arasındaki farkların giderilebilmesi için Türkiye’nin önemli miktarda uzun dönemli krediler 

ve teknik yardıma ihtiyaç duyacağını belirten bir açıklama metni Ortaklık Konseyi kararına 

eklendi. AB, beş yıllık bir dönemde yaklaşık olarak 2.2. milyar ECU’lük bir yardım vermeyi 

taahhüt etmiştir (Karluk, 2007: 455).  

Verilmesi taahhüt edilen mali işbirliği kapsamında beş finans kalemi içinde Türkiye ile 

işbirliği için 1996 yılından başlayarak beş yıllık bir dönem için bütçe kaynaklarından 375 

milyon ECU; telekomünikasyon, çevre, ulaştırma ve enerji alanlarındaki altyapı projelerinin 

finansmanı için 300- 400 milyon ECU’lük bir kaynak olan 1992-1996 yıllarını kapsayan 

Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası fonlarından daha önce olduğu gibi yararlanma olanağı 

getirilmiştir. Ayrıca, gümrük birliği içine giren Türk ekonomisinin rekabet edebilirliğini 

artırabilmek için 1996 yılından başlayarak beş yıllık bir dönemde 750 milyon ECU’ye kadar 

Avrupa Yatırım Bankası kredileri tahsis edilmiştir. Son olarak, Türkiye, Birliğin bütün 

Akdeniz ülkelerine sağlayacağı finansman kolaylıklarından yararlanacaktı (Karluk, 2007: 

455). 

Bu dönemde Türkiye’ye verilen hibeler ve krediler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 
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Tablo 2.    Gümrük Birliği Sürecinde Mali Yardımlar  (Hibeler, Milyon Avro) 

KAYNAK DÖNEM HİBE 

  TAAHHÜT ÖDEME 

AB Bütçesinden Yardım 1996-2000 375 Yunanistan vetosu nedeniyle 

kullanılamadı 

MEDA 1995-1999 376 35 

İdari İşbirliği Fonu 1996-2000 3 3 

Diğer (Çevre, Sivil Toplum 

Projeleri) 

1992-1999 14 14 

TOPLAM  768 52 

Kaynak: Avrupa Birliği Uyum Politikası, Katılım Öncesi Mali Araçları ve Türkiye, No:196,  

İstanbul, İKV Yayınları, s.60. 

 

Tablo 3. Gümrük Birliği Sürecinde Mali Yardımlar  (Krediler, Milyon Avro) 

KAYNAK DÖNEM KREDİ 

  TAAHHÜT ÖDEME 

Avrupa Yatırım Bankası 

Kredileri 

1996-2000 750 Yunanistan vetosu nedeniyle 

kullanılamadı 

Yenileştirilmiş Akdeniz 

Programı 

1992-1996 340 340 

AVROMED 1997-1999 205 205 

Makroekonomik 

Yardımlar 

İhtiyaç 

Halinde  

200 İhtiyaç Duyulmadı 

Risk Sermayesi Desteği 1999 12 12 

TOPLAM  1507 557 

Kaynak: Avrupa Birliği Uyum Politikası, Katılım Öncesi Mali Araçları ve Türkiye, No:196,  

İstanbul, İKV Yayınları, s.61. 

Ancak, Türkiye, AB’den 1995 yılından 1999 yılında adaylık statüsü ilan edilene kadar geçen 

dönemde çoğu kredi olmak üzere 755,3 milyon avro destek almıştır. Söz konusu dönemde,  

Türkiye gümrük birliği kapsamında Avrupa Birliği’nin bütçe kaynaklarından ve 1996-1999 
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yılları arasında Avrupa-Akdeniz Ortaklığı kapsamında oluşturulan MEDA Programı 

(Mediterranean Economic Development Area), (Akdeniz Ekonomik Kalkınma Alanı 

Programı) dahilinde hibe nitelikli fonlardan yararlanmıştır (Karluk ve Dural, 2013; 93). 

1990’lı yıllarda Türkiye’ye MEDA programı kapsamında 376 milyon avro ayrıldı. (Avrupa 

Birliği Türkiye Delegasyonu, 2016: 5) 

 

3. ADAYLIK SONRASI MALİ YARDIMLAR  

AB’nin 1999 yılında gerçekleştirdiği Helsinki Zirvesi ile birlikte adaylık statüsü verilen 

Türkiye’ye aktarılan fonlar değişikliğe uğramış, Türkiye’ye verilecek mali yardımlar “Katılım 

Öncesi Stratejisi” doğrultusunda yönlendirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye, diğer aday ülkelerle 

eşit statüye kavuşmuş, Aralık 2001 yılında kabul edilen “Türkiye için Katılım Öncesi Mali 

Yardıma Yönelik Çerçeve Tüzük” ile yapılacak hibe şeklindeki yardımlar tek bir çerçeve 

altında toplanmıştır (İKV, 2004: 8-9).  

Avrupa Birliği’nin 1999-2006 dönemi için hazırladığı 7 yıllık programdan 1999 yılı sonunda 

Helsinki Zirvesi’nde adaylık statüsü aldığından program kapsamına alınmamıştır. MEDA 

Programı ve ek kaynaklar aracılığıyla mali yardım almıştır (Karluk ve Dural, 2013: 93). 

Adaylık sonrası, 2000-2006 döneminde Türkiye, Phare Programından yaklaşık 1,3 milyar 

avroluk fon almıştır (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2016: 5). 

Türkiye, MEDA II Programı kapsamında 890 milyon avro hibe, 1 milyar 470 milyon avro da 

kredi desteği almıştır ( Karluk ve Dural, 2013; 93).  2000-2006 dönemi için 2001 yılında 

kabul edilen çerçeve tüzükle birlikte Türkiye’ye yapılması planlanan hibe yardımların yıllık 

ortalaması 177 milyon avrodur. AB’ye uyumla ilgili projelere tahsis edilen Akdeniz İşbirliği 

ve Yardım Fonu’ndan (MEDA II) yıllık 127 milyon Avro olmak üzere, 2000-2006 döneminde 

890 milyon avro yardım öngörülmüştür. Adaylık sonrası MEDA II kapsamında Türkiye’ye 

tahsis edilen fon iki kat arttırılmış, bu fonun %15’i Türkiye’nin kullanımına sunulmuştur 

(Koçak, 2009; 141).  Temel harcama alanı AB mevzuatına uyum için gerekli olan kurumsal 

ve yapısal düzenlemelerdir. Katılım Öncesi Strateji ile aday ülkenin müzakerelere 

hazırlanmasını sağlamaya yönelik olarak, Birlik müktesebatına uyum konusunda yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. Bu strateji, özellikle aday ülkelerin çeşitli Birlik programlarına ve 

organlarına katılımı üzerinde durmaktadır. Her yıl 45 milyon avro olmak üzere 3 yılda (2001-

2003) toplam 135 milyon Avro yardım öngörülmüştür. 2000-2006 dönemi için toplam 1.743 

milyon avro hibe şeklinde mali yardım sağlanmıştır (Bilici, 1997: 67). Türkiye, 2002 yılında 

MEDA kapsamı dışında bırakılmıştır. Avrupa Komisyonu, Türkiye için adaylık dönemindeki 

ilk mali yardımları 2000-2006 yılları arası dönem için planlamıştır. Bunun sebebi ise AB 

bütçesinin 7 yıllık dönem için hazırlanmış olmasıdır (Koçak, 2009: 141). 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak “Özel Gümrük Birliği Yardımı” adı altında Gümrük 

Birliği’nin güçlendirilmesi amacıyla yılda 5 milyon avro olmak üzere 3 yılda (2001-2003) 

toplam 15 milyon avro yardım yapılması kararlaştırılmıştır (Ergüder, 2004: 199). 

 

 

Tablo 4: 2002-2006 Döneminde Türkiye Tarafından Kullanılan AB Mali Yardımları 

(milyon avro) 
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Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM 

Bütçe 126 144 250 300 500 1320 

Proje adedi 18 28 38 35 45 164 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı, (2016), Türkiye-AB Mali İşbirliği, 

https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf , s.3 (15.11.2017) 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Türkiye, AB’den 2002-2006 yılları arasında 1320 milyon 

avro fon almıştır. Bu fonlar, Türkiye tarafından, % 30’u kurumsal yapılanma, %35’i AB 

müktesebatına uyum ve % 35’i ise ekonomik ve sosyal uyum için kullanıldı. (Avrupa Birliği 

Bakanlığı, 2016)  

Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) 

Tüzüğü ile Türkiye’ye yapılacak yardımlar konusunda, nitelikli çoğunlukla karar alma esası 

getirilmiş; MEDA, gümrük birliği gibi değişik kaynaklardan yapılan hibe yardımları, IPA adı 

altında tek bir araca dönüşmüştür. Bunun yanında, Türk şirketlerine AB fonları ile finanse 

edilen yurtdışı ihalelere katılma imkanı sağlanmış ve yardımların sürdürülebilmesi, 

Türkiye’nin ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin ve Kopenhag Kriterleri’nin 

yerine getirilmesi şartına bağlanmıştır (www.abgs.gov.tr, 2014). Söz konusu yardımlar, 

merkezi olmayan bir idari yapılanma çerçevesinde sağlanmaktadır. Brüksel’deki 

Komisyon’un yetkileri, Türkiye’deki Komisyon Temsilciliği’ne devredilmiştir.  

Belirlenen ödenekler proje bazlı olarak dağıtılmaktadır. Yapılan başvurular, oluşturulan idari 

yapılanma çerçevesinde değerlendirilmekte ve kabul edildiği taktirde onay mercii olan 

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’ne sunulmaktadır. 2007-2009 döneminde 1.602 

milyon avro, 2010-2013 döneminde ise 3.270 milyon avro olmak üzere 2007-2013 döneminde 

4.87 milyar avro yardım tahsis edilmiştir (Bilici, 1997: 67). 

 

4. IPA ÖNCESİ TÜRKİYE İLE DİĞER ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE 

YÖNELİK MALİ YARDIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

AB, aday ve potansiyel aday ülkeleri üyeliğe hazırlayabilmek amacıyla çeşitli mali araçlar 

geliştirmiştir. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri için oluşturulmuş bu fonları üç başlık 

altında inceleyebiliriz: PHARE, ISPA ve SAPARD. Bu programların bütçesi, AB’nin yıllık 

bütçesinden sorumlu olan Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu tarafından belirlenir, 

Komisyon ise her ülkeye yapılacak yardım miktarını belirler. Oluşturulan bu mali araçlar 

2007-2013 döneminde birleştirilerek Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) olarak yeniden 

düzenlenmiştir. PHARE Programı, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB üyeliği ile oluşacak 

sorumluluklara ve yapısal değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi, demokratik ve 

ekonomik dönüşümlere ayak uydurabilmesi için oluşturulan bir mali araçtır. Bu program, 18 

Aralık 1989 tarihinde AB Konseyi’nin Polonya ve Macaristan’daki yapısal değişim ve reform 

programlarını desteklemek amacıyla 18 Aralık 1989 tarih ve 3906/89 sayılı Konsey Tüzüğü 

ile kurulmuştur (Phare Programme, 2014). Öngörülen yardımlar genellikte hibe şeklindedir. 

Aktarılan kaynaklar tüm kamu ve özel kesime eşit şekilde dağıtılır. AB’nin genişlemesi ile 

diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de zamanla bu programa dahil edilmiş, iki ülke ile 

başlayan bu program, daha sonra Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti 

ve Romanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Yugoslavya’yı da içine alarak genişlemiştir. 

Amacı kurumsal kapasiteyi arttırmak, Topluluk programlarının geliştirilmesini sağlamak, 

https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf
http://www.abgs.gov.tr/


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

524 

 

bölgesel ve sosyal kalkınma ve sınai yeniden yapılanma olanaklarını desteklemektir 

(http://ec.europa.eu , 2014). 

1990-1994 dönemi arasında PHARE programı için 4.2 milyar avro kaynak aktarılmış, 1995-

1999 döneminde ise bu miktar 6.7 milyar avroya ulaşmıştır. 2000-2006 döneminde ise 10.920 

milyar avro ödenek tahsis edilmiş daha sonra katılım öncesi mali araçların birleşmesi ile 

yerini IPA’ya bırakmıştır. AB Komisyonu, ayırdığı fonlarda ülkenin nüfus, GSYİH gibi 

değerleri göz önüne almaktadır. Bu programdan en fazla yararlanan ülkeler, Polonya, 

Macaristan ve Romanya’dır (Karluk, 2007: 76). 

Katılım Öncesi Yapısal Politika Aracı (ISPA) olarak adlandırılan bu program, ulaştırma ve 

çevre alanlarındaki alt yapı yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla, 21 Haziran 1999 

tarihinde Avrupa Konseyi’nin önerisi ve Avrupa Parlamentosu’nun görüşü alınarak 

Topluluğun altyapı standartlarına ulaşmak, ulaşım ve çevresel mali katkı sağlamak amacıyla 

1267/99 sayılı tüzükle oluşturulmuştur (Councıl Regulatıon (EC) No 1267/1999). ISPA 

kapsamında verilen yardım, yararlanan ülkeler için Katılım Ortaklığı’nda öngörülen hedefleri 

ve çevre ve ulaştırma altyapı ağlarının iyileştirilmesi için verilmekteydi. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma için Özel Katılım Programı (SAPARD) tarımın ve kırsal bölgelerin 

gelişimine destek sağlamaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik ve sosyal 

kalkınmalarını destekleyen diğer bir mali araç olan ve Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Fonu 

olarak da bilinen SAPARD, 1268/99 sayılı Konsey Tüzüğü (Council Regulation, No 

1268/1999) ile Haziran 1999’ da 2000-2006 dönemi için kurulmuştur.  SAPARD, tarımsal 

sektöre yönelik topluluk müktesebatının uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir. 

Büyük bir kısmı tarıma dayalı ekonomiye sahip olan aday ülkelerin üye olacakları döneme 

kadar varsayılan geçiş dönemi tarım konusunda ticaretin serbestleştirilmesi, özelleştirme, 

tüketici sübvansiyonlarının kaldırılması gibi önemli değişiklikleri içermiştir. (Brasche, 2001: 

61). 

SAPARD kapsamındaki öncelikler şunlardı:(Brasche, 2001: 62-63)Tarımsal işletmelerde 

yatırım; tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlamasının iyileştirilmesi; gıda 

kalitesi ve tüketicinin korunması bağlamında kalite, veterinerlik, bitki sağlığı kontrolleri 

yapılarının iyileştirilmesi;  çevreyi ve kırsal alanı korumaya dönük üretim yöntemleri;  

ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlenmesi; çiftçilere yönelik hizmetler kurulması; 

su kaynakları yönetimi; orman ürünlerinin iyileştirilmesi ve bu programların hazırlanmasına 

ve takibine yönelik çalışmaları yürütülmesi olarak belirtilmiştir. 

Türkiye’ye verilen mali yardımları daha iyi analiz edebilmek için AB’ye üye olmadan önce 

Türkiye ile benzer gelişmişlik seviyelerine sahip Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi 

ülkelerin AB’den aldıkları fon miktarlarını ortaya koyarak bir karşılaştırma yapmak yararlı 

olacaktır. Yunanistan ise üye olmadan önce ekonomik olarak Türkiye’ye yakın olması ve 

bugünkü refah düzeyine ulaşmasında AB’nin sağladığı yardımların payı çok önemlidir. 

İspanya ve Yunanistan’a verilen fon miktarlarını Türkiye’ye verilenlerle karşılaştırmak için 

aşağıda yer alan tablo açıklayıcı olacaktır. 

 

 

 

Tablo 5:  İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye Yapılan Yardımlar    ( Milyon Avro) 
Ülke Dönemi Hibe Yıl Başına Hibe Kişi Başına 

http://ec.europa.eu/
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Hibe (Avro) 

Yunanistan 

(Nüfus:11 milyon) 

1981-1999(19 Yıl) 63.000 3.315 5.727 

2000-2004 (5 Yıl) 17.500 3.500 1.590 

2005-2006 (2 Yıl) 7.000 3.500 636 

2007-2011 (5 Yıl) 15.000 3.000 1.363 

Toplam (31 Yıl) 102.500 3.306 9.318 

İspanya 

(Nüfus:44 milyon) 

1986-1992 (7 Yıl) 15.000 2.142 340 

1993-1999 (7 Yıl) 43.000 6.142 977 

2000-2006 (7 Yıl) 60.750 8.678 1.380 

2007-2011 (5 Yıl) 22.500 4.500 511 

Toplam (26 Yıl) 141.250 5.433 3.210 

Türkiye 

(Nüfus:74 milyon) 

Toplam (49 Yıl) 5.138 104,8 69 

Kaynak: Bilici, Avrupa Birliği ve Türkiye (Mali Yardımlar ve Vergilendirme), s.77. 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler, AB’den Türkiye’nin 

aldığından çok fazla yardım almışlardır.  

5. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) VE YARDIMLAR 

KONUSUNDA TÜRKİYE’DE OLUŞTURULAN İDARİ YAPI 

Üyelik için aday ve potansiyel aday ülkelerin uyum çalışmalarına yardımcı olmak için yapısal 

değişiklikler, bölgelerarası kalkınma farklarının azaltılması, yaşam standartlarının artırılması, 

istihdamın artırılması, eğitim, çevre, sağlık, iletişim, enerji, ulaştırma, insan hakları, hukukun 

üstünlüğü gibi alanlarda mali destek sağlar. (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2016; 4) 

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu, 2007-2013 döneminde katılım sürecindeki ülkelere 

yönelik yeni ve tek bir mali yardım aracı uygulamayı öngörmüştür. 1085/2006 sayılı Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı’nı düzenleyen Tüzük, 17 Temmuz 2006 tarihinde Avrupa Konseyi 

tarafından kabul edilmiştir (Council Regulation (EC) No 1085/2006). Böylelikle IPA 

(Instrument for Pre-Accession Assistance), mali yardım uygulaması; 2000-2006 döneminde 

uygulanan PHARE, ISPA ve SAPARD adlı katılım öncesi mali yardım programlarının yerini 

almıştır. IPA, demokratik kuruluşları güçlendirme ve hukukun üstünlüğü, insan hakları ile 

temel hak ve hürriyetler, ekonomik reformların yürütülmesi, sivil toplumun desteklenmesi, 

bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama gibi hedefler doğrultusunda 

oluşturulmuştur (Gösteci ve Osmanoğlu, 2007: 102).Geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında 

IPA ile birlikte Türkiye’ye verilen yardımlarda ciddi bir artış yaşanmıştır.  

IPA Tüzüğü’nde mali yardımlar beş bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: (Council Regulation 

(EC) No 1085/2006) 

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, 

Sınır ötesi İşbirliği, 

Bölgesel Kalkınma, 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, 

Kırsal Kalkınma bileşenleridir. (IPARD-IPA Kırsal Kalkınma Destekleri)  

Bu bileşenlerden ilk ikisi hem potansiyel aday ülkelere hem de aday ülkelere yönelik 

uygulanmaktadır. Son üç bileşen ise sadece aday ülkelere yönelik uygulanmaktadır (İKV, 

2011; 24). 
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Program otoritesi AB Bakanlığı olan “Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma” 

bileşeninden kamu kurum ve kuruluşları yararlanır. Kamu yönetimi reformu, müktesebat 

uyumu, adalet ve içişleri reformu, temel haklar, eğitim ve sağlık sistemi reformu, yolsuzluğa 

karşı etkili bir mücadele yürütülmesi gibi konular, bu bileşen altında projelerle finanse edilir. 

Ayrıca, Sivil Toplum Diyaloğu projeleri bu bileşen altında yer alır. (Avrupa Birliği Bakanlığı, 

2016) 

II. Bileşen Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında Türkiye, Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi 

İşbirliği Programı ile Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) programlarına 

katılmaktadır.  Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’da Yambol ve Hasköy 

şehirlerini kapsayan Türkiye-Bulgaristan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı, bölgesel etki 

oluşturabilecek sosyal ve kültürel projeleri desteklemektedir. Karadeniz Havzasında Sınır 

Ötesi İşbirliği Programı’na güçlü bir bölgesel işbirliği için ortaklık sağlanmasını hedefler.  

Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Yunanistan ve Gürcistan da 

katılmaktadır.  (Avrupa Birliği Bakanlığı, 2016) 

Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile Bilim Sanayi ve Teknoloji 

bakanlıklarının yönettiği III. Bölgesel Kalkınma bileşeni, çevre, ulaştırma ve bölgesel rekabet 

edebilirlik konularındaki büyük yatırımları kapsamaktadır. (Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu, 2016: 9)  

İnsan kaynaklarının Geliştirilmesi başlıklı IPA’nın IV. Bileşeni ile ilgili program otoritesi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Avrupa İstihdam Stratejisi temel alınarak 

yürütülen “İnsan kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı”, istihdam kapasitesini 

artırmayı ve insan kaynağını güçlendirmeyi hedeflemektedir. İstihdam, sosyal içerme ve 

eğitim bu programın öncelik alanlarıdır.  Eğitim, mesleki eğitim ve kayıtlı istihdamın teşviki 

ve etkin işgücü politikalarının uygulanması ve kamu istihdam hizmetlerinin iyileştirilmesine 

önem verilmektedir. Eğitim konusunda eğitimin kalitesinin artırılması eğitim düzeyinin 

artırılması amaçlanmaktadır. Son olarak, sosyal içerme konusunda dezavantajlı kişilerin 

işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır 

(Avrupa Birliği Bakanlığı, 2016). 

IPA’nın V. Bileşeni olan Kırsal Kalkınma, aday ülkelerin Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım 

Politikası (OTP) ve Kırsal Kalkınma başta olmak üzere ilgili tüm politikalara uyum sürecini 

desteklemeyi amaçlar. Söz konusu bileşenin program otoriteleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’dur. (TKDK) Türkiye’de 

tarımın modernizasyonu, gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, kırsal alanların 

kalkınması alanlarındaki projeleri desteklemektedir. V. Bileşen kapsamında fonların 

kullanımına ilişkin yetki AB tarafından TKDK’ya devredilmiştir. Diğer bileşenlerin tersine bu 

bileşenden kar amacı güden özel ve tüzel kişiler de yararlanır (Avrupa Birliği Bakanlığı, 

2016). 

IPA bileşenlerinin öncelikleri, Avrupa Komisyonu tarafından ilgili ülkenin desteğiyle 

hazırlanan “Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi” (Multi-Annual Indicative Planning 

Document-MIPD)  kapsamında belirlenir. Söz konusu belge, AB mali yardımının hangi 

sektörlerde kullanılabileceğini ortaya koyar.  Aday ülkeler, IPA kapsamındaki mali 

yardımlardan yararlanabilmek için bu fonların yönetiminden sorumlu idari birimler kurmakla 

yükümlüdür. Söz konusu kurumlar kurulup işler hale gelince AB, fonlar üzerindeki yönetim 

yetkisini yararlanıcı ülkeye devreder.  Bu kapsamda, Türkiye IPA fonlarını yönetmek için 

Avrupa Komisyonu ile 2008 yılında bir IPA çerçeve anlaşması imzalamıştır.  11 Temmuz 
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2008 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları 

Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın 

Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali 

Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma” (Resmi Gazete No: 

27090; 24.12.2008)  gereğince yayınlanan 2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle katılım 

öncesi yardımların genel koordinasyonunu sağlamak üzere Ulusal IPA Koordinatörü 

atanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı görevlendirilmiştir. Koordinatörün 

sekretaryasını ise AB Bakanlığı yürütmektedir. (Avrupa Birliği Bakanlığı, 2016). 

Anlaşma ile Türkiye’de oluşturulan makamlardan bazıları şunlardır: İlk olarak, Bölgesel 

Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenleri için Stratejik Koordinatör olarak 

Kalkınma Bakanlığı müsteşar yardımcısı atanmıştır. Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi’ni 

hazırlamak için görevlendirilen koordinatörün sekretaryasını Kalkınma Bakanlığı yürütür. 

Oluşturulan bir diğer makam ise Yetkili Akreditasyon Görevlisidir. Hazine Müsteşarlığı’nın 

bağlı olduğu bakan; Ulusal Fonun akredite edilmesi, izlenmesi, akreditasyonun askıya 

alınması ve kaldırılmasından sorumludur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ise Ulusal Fonun 

yöneticisi Hazine müsteşarıdır ve kendisi AB fonlarının mali yönetiminden, işlemlerin 

mevzuata uygunluğundan ve ilgili yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişinden sorumludur. 

Ulusal Fon olarak faaliyet gösteren birim ise sağlanan mali yardımların mali yönetimi Hazine 

Müsteşarlığı Ulusal Fon Daire Başkanlığıdır. IPA programlarının ihaleye çıkma, sözleşme 

yapma, ödeme, raporlama gibi konulardaki yönetiminden sorumlu kişi ise IPA Bileşeni 

Program Otoritesidir. (Avrupa Birliği Bakanlığı, 2016) 

Merkezi Finans ve İhale Birimi ise uygulayıcı kurum olarak, Avrupa Birliği tarafından finanse 

edilen programlar kapsamındaki tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işi ve hibelere ilişkin 

projelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama 

işlerinden sorumludur.  AB fonlarının ihale süreçlerinin işleyişinde serbest rekabet ortamının 

yaratılabilmesi için ihaleler, AB satın alma kurallarına göre yapılır. Merkezi Finans ve İhale 

Birimi’nin faaliyetleri, Türkiye’de Sayıştay ve Denetim Otoritesi tarafından yapılır. Son 

olarak, Denetim Otoritesi olarak, IPA’nın yönetimi ve faaliyetlerini denetleyerek raporlamak 

için Hazine Kontrolörleri Kurulu görevlendirilmiştir. (Avrupa Birliği Bakanlığı, 2016) 

Aday ülkelerin “Katılım Ortaklığı Belgesi” ve “Ulusal Programları”nda yer alan öncelikler, 

katılım öncesi yardımların temel alanlarını oluşturmaktadır.  IPA I’den, Türkiye’nin yanı sıra 

dönemin aday ülkelerinden Hırvatistan, İzlanda, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile o 

dönem potansiyel aday ülkeler olan Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova’yı kapsıyordu. 

Aday ülkeler ayrıca, katkı payları kısmen IPA altında finanse edilen AB programlarına da 

katılırlar. (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2016: 5)  

Tablo 6:    2007-2013 Dönemi IPA Bütçesi                            (Milyar Avro) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.25 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 

Kaynak: Financial Programming and Budget,  

http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm,  30.01.2014 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi IPA kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelere 2007-2013 

döneminde, 11,5 milyar avro mali yardım sağlanmıştır. Geri dönüşsüz hibeler olan ve aday 

ülkelerin resmi kurumları aracılığıyla dağıtılan IPA kaynakları, ademi merkeziyet ilkesi 

çerçevesinde aday ülkelerce yönetilir. Bu kapsamda, Türkiye’ye verilen IPA fonları 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

528 

 

çerçevesinde yürütülen projelerin programlanması, AB Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yürütülür. İhale, sözleşme ve yürütülmelerinden sorumlu birim ise Hazine’ye bağlı 

birim olarak faaliyet gösteren Merkezi Finans ve İhale Birimidir (Karluk ve Dural, 2013: 93-

94). 

Tablo 7:  2007-2013 IPA I Dönemi AB Mali Yardımının Aday ve Potansiyel Aday 

Ülkelere Göre Dağılımı 

ÜLKE TOPLAM DESTEK (MİLYON AVRO) 

TÜRKİYE 4795 

SIRBİSTAN  1386 

HIRVATİSTAN 998 

BOSNA HERSEK 656 

KOSOVA 635 

MAKEDONYA 615 

ARNAVUTLUK 595 

KARADAĞ 236 

İZLANDA 30 

TOPLAM 9944 

Kaynak: İlham Veren Öyküler, Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği, Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu, s.6 

Müzakere eden aday ülkeler, müzakere süreçlerini sorunsuz yönetebilmeleri için IPA 

fonlarının yanı sıra AB’nin diğer fonlarını ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerini de 

alabilirler ( Karluk ve Dural, 2013: 94). 

Yukarıda sayılan bileşenlerden Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Bölgesel Kalkınma 

bileşenleri hem aday hem de potansiyel aday ülkelere yönelikken, diğer üç bileşen sadece 

aday olarak tanınmış ülkelere yöneliktir. IPA tek mali araç olarak ülkelerin özel ihtiyaçlarını 

da hesaba kattığı için daha hedefe yönelik ve daha uyumlu bir araçtır (İKV, 2011: 24). 

 IPA I stratejik hedefleri, 6 temel unsur altında toplanmıştır:(İKV, 2011: 25)  

Siyasi Kriterler: İnsan haklarına ve çeşitliliğe saygılı demokratik topluma geçiş, 

Üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği: AB müktesebatının kabulü ve uygulanması, 

Sivil Toplum Diyaloğu: Aday ülkelerdeki AB ile ilgili olumsuz algılamaların giderilmesine 

yönelik AB ülkeleriyle bağların güçlendirilmesi, 
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Sosyo-ekonomik kalkınma: Aday ülkelerin ekonomilerinin rekabet gücünün arttırılması, 

bölgelerinin arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi, 

Sınır ötesi işbirliği: Ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik komşu bölgelerle işbirliğinin 

arttırılması, 

Destek faaliyetleri: Proje hazırlama ve uygulanması, IPA fonları ve yapısal fonların 

yönetimine ilişkin kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi hedeflerini taşımaktadır. 

IPA bileşenlerinin altında yatan hedeflerin amacı aday ülkelerin Birliğe uyumudur. IPA, 

politika geliştirmesinin yanında Birliğin uyum politikasının yönetimi ve özellikle ABKF ve 

Uyum Fonu için hazırlanmayı desteklemektedir. IPA kapsamında Türkiye için ayrılan bütçe 

belirtilen ihtiyaç alanlarının tümünde büyük bir etki yaratmak için yeterli olmayacaktır. Bu 

nedenle etkilerini en yüksek seviyeye taşımak için fonlar sektörel ve coğrafi hatlara 

odaklanacaktır. Bununla birlikte çabanın büyük bir kısmı, özellikle bölgesel farklılıkların 

azaltılmasında Türkiye’nin kendi öz kaynaklarından sağlanmak zorundadır. AB fonları 

öncelikle müktesebat ile uyum çalışmaları ve AB araçlarına uygulanan yönetim prensiplerinin 

uygulanmasını gerçekleştirmek için kullanılacaktır (Reeves, 2006: 44). 

Tablo 8:  IPA I Dönemi (2007-2013) Türkiye Mali Yardım Miktarı 

Bileşen  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOPLAM 

I. Geçiş Dönemi Desteği 

ve Kurumsal 

Yapılanma 

256,7 256,1 239,6 217,8 231,3 227,5 238,5 1667,5 

II. Sınır Ötesi İşbirliği 2,1 2,9 3,0 3,1 5,1 2,2 2,2 20,6 

III. Bölgesel Kalkınma  167,5 173,8 182,7 238,1 293,4 356,1 366,9 1778,4 

IV. İnsan 

Kaynaklarının 

Geliştirilmesi 

50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 83,2 91,2 474,1 

V.Kırsal Kalkınma 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 187,4 204,2 854,6 

TOPLAM 497,2 538,7 566,4 653,7 779,9 856,3 903,0 4795,2 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı, (2016), “TR-AB Mali İşbirliği”, 22 Nisan 2016, 

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=5. 

AB’nin 2007-2013 dönemi için hazırladığı mali çerçeve programında IPA’dan en fazla 

yardımı Türkiye almıştır (İKV, 2011; 25). Türkiye, IPA’nın uygulanmasına yönelik idari 

yapıyı oluşturmuş, 2007-2013 dönemini kapsayan IPA I döneminde Bölgesel Kalkınma ve 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri altında aldığı 2,2 milyar avroluk yardımla 

kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Çalışmalar özellikle IPA kurumlarının idari kapasitelerinin 

güçlendirilmesi, programlama, izleme ve değerlendirme ile mali yönetim konularına yönelik 

olduğu görülmektedir. 2014-2020 döneminde ise yaklaşık 4,5 milyar avro destek verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Söz konusu dönemde ekonomik ve sosyal uyuma yönelik yardımların IPA 

II’nin Bölgesel Kalkınma ve İstihdam, Sosyal Politikalar ve İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi politika alanlarında kullanılması planlanmaktadır (İKV, 2016: 178-179). 

Tablo 9:  IPA II Dönemi (2014-2020) Türkiye Mali Yardım Miktarı  

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=5
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ÜLKE FON MİKTARI (MİLYON AVRO) 

KARADAĞ 270,5 

KOSOVA 645,5 

ARNAVUTLUK 649,5 

MAKEDONYA 664,2 

SIRBİSTAN 1508,0 

TÜRKİYE 4453,9 

ÇOKLU ÜLKE PROGRAMI 2958,7 

Kaynak: İlham Veren Öyküler, Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği, Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu, s.22 

Türkiye’nin Birlik müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi 

ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal 

uyuma yönelik kapasitelerin oluşturulmasını hedefleyen 2014-2020 Dönemini Kapsayan IPA 

II Döneminde getirilen yenilik, stratejik yaklaşımın desteklenmesidir. Ülke strateji belgeleri 

yararlanıcı kurumlar tarafından yedi yıllık dönemler için hazırlanır. Bu sayede, fonlardan 

yararlanan kurumlar kendi reform ve kalkınma gündemlerini de planlamaktadırlar. 

Demokrasi, yönetişim, hukukun üstünlüğü, rekabet edebilirlik ve yenilik gibi önceliklere 

odaklanan sektörlerde genişleme stratejisiyle yakından bağlantılı alanları kapsar. Söz konusu 

sektörel yaklaşımda, her bir sektördeki öncelikli hedeflerin ele alınarak, AB standartlarına 

yükselmesini sağlayacak yapısal reformlar desteklenir. (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 

2016; 11) 2014-2020 döneminde Türkiye’ye yapılan mali yardımların önceliklerini belirleyen 

Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi, 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul 

edilmiştir (Indicative Strategy Paper For Turkey 2014-2020, 2014). Ardından, AB ile Türkiye 

arasında mali işbirliğinin IPA II döneminin 2014-2020 yıllarını kapsayacak AB tüzüklerine 

uygun olarak yürütülmesi amacıyla, uygulamaya ilişkin esasları iç hukukuna aktaran Çerçeve 

Anlaşma’yı 11 Şubat 2015 tarihinde imzaladı ve 22 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2016: 22-23) 

IPA II Tüzüğü, beş politika alanına odaklanmaktadır: (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 

2016: 11) 

Birlik üyeliğine hazırlık ve ilgili kurum ve kapasite oluşturma çabaları doğrultusunda yapılan 

reformlar 

Sosyo ekonomik ve bölgesel kalkınma 

İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, toplumsal cinsiyet, eşitliğin desteklenmesi ve insan 

kaynaklarının geliştirilmesi, 

Tarımsal ve kırsal kalkınma  

Bölgesel ve teritoryal işbirliği 
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Fonların daha etkin kullanımını sağlamaya çalışan Avrupa Komisyonu, IPA’nın 2014-2020 

yıllarını kapsayan II. Döneminde bileşen yapısını kaldırarak, fonların dağıtımı için 9 temel 

sektör belirledi (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2016: 11). Bunlar: Demokrasi ve 

yönetişim, Adalet, içişleri ve temel haklar, Ulaştırma, Çevre ve iklim, Enerji, Rekabet 

edebilirlik ve yenilik, İstihdam, insan kaynaklarının gelişimi ve sosyal politikalar, Tarım ve 

kırsal kalkınma, Bölgesel ve sınır ötesi işbirliğidir. 

Tablo 10: 2014 – 2020 Politika Alanları ve Sektörlere Göre Endikatif Tahsisat Tablosu 

(Milyon Avro) 

Türkiye 2014 2015 2016 2017 Toplam 

2018-

2020 

Toplam 

2014-

2020 

a. Birliğe üyelik için 

hazırlayıcı reformlar 

355.1 196.6 240.3 137.2 652.2 1,581.4 

Demokrasi ve yönetişim 540.2 416.3 956.5 

Hukukun üstünlüğü ve 

temel haklar 

388.9 236.0 624.9 

b. Sosyo-ekonomik ve 

bölgesel kalkınma 

155.8 265.8 247.0 261.4 595.3 1,525.3 

Çevre ve iklim eylemi 297.1 347.5 644.6 

Ulaştırma 386.0 56.8 442.8 

Enerji 59.0 34.4 93.5 

Rekabet edebilirlik ve 

yenilikçilik 

187.8 156.6 344.4 

c. İstihdam, sosyal 

politikalar, eğitim, 

cinsiyet eşitliğinin teşviki 

ve insan kaynaklarının 

geliştirilmesi 

37.4 62.9 65.9 68.9 199.9 435.0 

Eğitim, istihdam ve sosyal 

politikalar 

235.1 199.9 435.0 

d. Tarım ve kırsal 

kalkınma  

72.0 100.9 77.0 158.1 504.2 912.2 

Tarım ve kırsal kalkınma 408.0 504.2 912.2 

TOPLAM 620.4 626.4 630.8 636.4 1,940.0 4,453.9 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı, (2016), “TR-AB Mali İşbirliği”, 22 Nisan 2016, 

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=5 , (15.11.2017) 

 

2014-2020 Dönemini kapsayan IPA II Fonlarından AB’ye üyelik kapsamında yapılacak 

reformlara ayrılan bütçe, 1581,4 milyon avro iken, bölgesel ve  sosyo-ekonomik kalkınmaya 

tahsis edilen fonların toplamı 1525,3 milyon avrodur. Tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek 

için 912,2 milyon avro fon ayrılmıştır. Son olarak, İstihdam, sosyal politikalar, cinsiyet  

eşitliği ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konularında ayrılan yardım miktarı 435,0 milyon 

avrodur.  

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Avrupa Birliği’nin Türkiye ‘ye yönelik ana mali 

destek aracı olmakla birlikte, Türkiye, AB’nin  “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım 

Programı”, “Demokrasi ve İnsan Hakları için Mali Yardım Aracı” (DİHAA) ve “İstikrar ve 

Barışa Katkı Sağlayan Araç”’tan da yararlanmaktadır. (AB Politikaları ve Mali İşbirliği, 

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=5
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2017) Örneğin, Demokrasi ve İnsan Hakları için Mali Yardım Aracı kapsamında 2014- 2020 

döneminde tüm dünya için ayrılan bütçe 1.332.752.000 avrodur. Türkiye’ye ise 2016 yılı için 

bu program kapsamında 5 milyon avro yardım ayrılmıştır (Demokrasi ve İnsan Hakları için 

Avrupa Aracı, 2017).   

2014-2020 dönemi için DİHAA’nın dünya çapında ayırdığı bütçe 1.332.752.000 avrodur. 

Türkiye’deki proje ve organizasyonlar küresel ve ülkeye özgü programlar üzerinden hibe 

alabilir. 2016 yılı için Türkiye’ye tahsis edilen meblağ 5 milyon avroya çıkarılmıştır. 

MALİ YARDIMLARDA KESİNTİ SORUNU 

Avrupa Birliği’nde Türkiye’de kurumların IPA fonlarını etkili ve verimli bir şekilde yönetme 

kapasitesine ilişkin kaygıları devam ederken, (İKV, 2011: 33) Türkiye-Almanya ilişkilerinde 

yaşanan problemler sonrasında Almanya Şansölyesi Merkel, Türkiye ile gümrük birliğinin 

genişletilmeyeceğini ve Türkiye’ye verilen yardımlarla ilgili olarak “sadece paranın tam 

olarak nereye gittiğini bildikleri alanlarda katılım öncesi mali yardım yapılacağı”nın altını 

çizerek Türkiye’ye karşı daha sert bir ifade kullanmaya başlamıştır (DW, 2017c).  

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn,  daha sert bir ifade kullanarak son 10 yılda görülen 

kalkınmanın da AB sayesinde mümkün olduğunu iddia ederek,“Avrupa Yatırım Bankası'nın 

Türkiye’ye sağladığı kredi tutarının 20 milyar Avro’ya ulaştığını hatırlatmak isterim. Bu 

meblağı Türkiye dünyada başka hiçbir yerden alamazdı. Türkiye'deki yabancı yatırımın üçte 

ikisi de AB’den geliyor. Bu ikisinin varlığı olmaksızın herşey çöker. Bu durumda, Türkiye 

çok hızlı bir biçimde bambaşka bir ülkeye dönüşür” şeklinde konuşarak (DW, 2017a) AB’nin 

mali yardımlarının Türkiye açısından önemine dikkat çekmiştir.   

Avrupa Komisyonu’nun Bütçeden Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, AB’nin 2014-2020 

döneminde Türkiye’ye ödemeyi  taahhüt ettiği 4.5 milyar avroluk mali yardımın ödeneceğini 

sanmadığını ifade ederken,(www.ntv.com.tr , 2017) Avrupa Parlamentosu, oy çokluğuyla 25 

Ekim 2017 tarihinde Türkiye’ye verilmekte olan mali yardımların azaltılmasını önermiştir. 

2018 yılında tarım ve çeşitli alt yapı yatırımlarını desteklemek üzere Türkiye’ye tahsis 

edilmesi düşünülen 217 milyon avrodan 80 milyon avroluk kısmının kesilmesinin tavsiye 

edildiği söz konusu öneriye göre, bu rakamın 50 milyonu hemen kesilecek, geri kalan 30 

milyonun ise Türkiye’de insan hakları konularında bir ilerleme sağlanılmaması durumunda 

verilmemesi kararlaştırılmasının ardından,(Hürriyet, 26.10.2017) Avrupa Birliği, 2018 

bütçesinde Türkiye’ye verilmesi planlanan fonlardan Türkiye’nin Avrupa standartlarından 

uzaklaştığı gerekçesiyle 105 milyon avro kesinti kesintiye gidilmesi kararı aldı. Ancak, söz 

konusu kararda “Türkiye’nin insan hakları, demokratik standartlar ve ifade özgürlüğü gibi 

konularda Avrupa standartlarına yakınlaşması durumunda bu fonların kullanılabileceği” de 

ifade edilmiştir (DW, 2017d).  

Der Spiegel Dergisi’nin haberine göre, Almanya ve bazı AB ülkeleri Avrupa 

Komisyonu’ndan Türkiye’nin üyelik kriterlerini yerine getirip getirmediği konusunda bir 

rapor hazırlamasını isteme eğiliminde olduğu, buna karşılık, Avrupa Komisyonu, konuya 

daha olumlu yaklaşmakta, 2014-2020 döneminde Türkiye’ye verilmesi taahhüt edilen toplam 

4.5 milyar avroluk üyelik öncesi yardımların azaltılabileceği yönünde bir açıklama ile 

yetinmek niyetinde olduğu ifade edilmektedir. (DW, 2017b). Ekim 2017 itibariyle, söz 

konusu 4.5 milyar avroluk yardımın sadece 250 milyon avrosu Türkiye’ye verilmiş 

durumdadır. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme’den sorumlu üyesi Hahn da 

(DW, 2017e) 2014-2020 dönemini kapsayan mali yardımların 2020 yılına kadar ödenmemesi 

http://www.ntv.com.tr/
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durumunda söz konusu yardımların zaman aşımına uğramayacağı, 2020 sonrasında iki ya da 

üç yıl daha ödenmesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir.  

6.SONUÇ 

Avrupa Birliği’nin dış yardımlarından en çok yararlanan ülke olan Türkiye’ye verilen Avrupa 

Birliği mali yardımları, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için 

etkin bir şekilde kullanması gereken en önemli araçlardan biridir ve yardımların devamında 

ülke açısından büyük yarar bulunmaktadır.   Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı mali 

yardımlar özellikle IPA I ve IPA II başlıkları altında önemli rakamlara ulaşmakta ve 

Türkiye’de önemli ekonomik ve sosyal gelişme ve ilerlemeye destek olmakta ve Türk 

insanının yaşam seviyesini yükseltmektedir.  

Türkiye’nin AB’den aldığı IPA kapsamındaki mali yardımların bütünüyle durdurulması, 

ancak Türkiye-AB müzakere sürecinin resmen sona erdirilmesiyle mümkündür. Dolayısıyla, 

Avrupa Komisyonu, yardımların bütünüyle durdurulmasının üye devletlerin oybirliğiyle 

mümkün olacağı görüşünü savunarak, sağduyulu bir yaklaşım göstermekle birlikte, 

yardımların hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi alanlarda sivil toplum kuruluşlarına 

verilmesine öncelik verilmesi eğilimindedir.   
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ÖZET: İş dünyasında yaşanan artan rekabet çalışanların işlerini kaybetme korkusunu 

tetiklemiştir. Çalışanlar işlerini kaybetmek korkusuyla çok daha fazla çalışmakta ya da 

işyerinde daha uzun zaman geçirmektedirler. Söz konusu bu baskı çalışanların fiziki ya da 

ruhsal rahatsızlıkları olmasına rağmen işlerinin başında bulunmalarını zorunlu kılmakta bunun 

sonucundaysa etkinlik ve verimlik düşüklüğü yaşanmaktadır.  Presenteeism olarak tanımlanan 

bu durum; çalışanların işyerlerinde geçirdikleri zamanın yoğunluğu nedeniyle özel 

hayatlarındaki rollerini gerektiği gibi yerine getirmelerini engellemekte veya geciktirmelere 

yol açmaktadır. Bu durum ise iş yaşam dengesinin bozulmasına temel neden olmaktadır. İş 

yaşam dengesi, kişinin çalışma ve özel hayattaki rollerini eşit düzeyde yerine getirmesi ve bu 

rollerden eşit düzeyde tatmin olması biçiminde tanımlanabilir. Bu dengenin kişinin iş ve özel 

hayatında üstlendiği roller arasındaki çatışmanın en düşük seviyede tutulmasıyla sağlandığı 

öne sürülebilir. Bu bağlamda Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik 

birimlerdeki akademisyenlerin presenteeism ile iş yaşam dengesi arasındaki ilişki düzeyinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Anket yöntemi ile elde edilen verilere korelasyon, regresyon, t-

testi ve anova analizleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, iş yaşam dengesi alt 

boyutları (iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması) ile işte var olamamayı pozitif yönde 

etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Presenteeism (İşte var olamama), İş Yaşam Dengesi, Performans 

Jel kodları: D23, M12,  M54 

THE RELATION BETWEEN PRESENTEEISM AND WORK LIFE BALANCE: A 

STUDY ON ACADEMIC STAFF 

ABSTRACT: The growing competition in the business world has triggered the fear of 

employees losing their jobs. Employees work more often or spend more time at work for fear 

of losing their jobs. This means that despite the fact that employees have physical or mental 

disturbances, they have to be at work, resulting in low efficiency and productivity. This 

situation, defined as presenteeism, prevent or delay the fulfillment of their role in their private 

life due to the intensity of the time they spend in the workplace. This is the main reason for 

the deterioration of work life balance. Work life balance can be defined as the equal 

fulfillment of one's role in work and private life and the equally satisfaction of those roles. It 
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can be argued that this equilibrium is achieved by keeping the conflict at the lowest level 

between the roles of the person in the work and private life. In this context, it is aimed to 

examine the relation levels between presenteeism and work life balance of academicians in 

Necmettin Erbakan University. Correlation, regression, t-test and anova analyzes were applied 

to the data obtained by the questionnaire method. According to the results, there is a positive 

relationship between sub-dimensions of work life balance (work-family conflict and family-

work conflict) and presenteeism. 

Key Words: Presenteeism, Work life balance, Performance 

Jel Codes: D23, M12, M54 

GİRİŞ  

İşletmeler günümüzde yoğun rekabet ortamında çalışmaktadırlar. İşletme bünyesinde yer alan 

çalışanlar, hem işlerini kaybetme hem de kariyer planlarındaki amaçlara ulaşamama 

korkusuyla iş yerinde çalışamayacak durumda bulunmalarına rağmen işyerine gitmektedirler 

(Coşkun, 2012: 3). Çalışanların bir rahatsızlığı olmasına rağmen işe gelmesi durumunda tam 

olarak kendini işe verememesi ile yaşadığı üretkenlik kaybı işte var olamama (presenteeism) 

olarak tanımlanmaktadır. (Çiftçi, 2010: 155).   

Zamanlarının büyük bir çoğunluğunu ev ile iş yerleri arasında geçiren kişiler hayattaki farklı 

rollerini aynı anda gerçekleştirmeye çalışmakta, bu durum ise kişileri bedensel ve ruhsal 

olarak strese sokmaktadır. Bu davranış düzleminde kişi aynı anda hem anne-baba, hem 

işletmede bir çalışan (meslektaş, üst ve ast), hem komşu, hem evlat vb. rolleri sergilemek 

durumundadır. İş ve aile yaşamı diye vurgulanan iki ayrı yaşam alanında dengeyi 

sağlayabilmek hem iş yaşamında hem de aile yaşamında mutluluğun anahtarıdır. Ancak her 

zaman bu dengeyi sağlamak mümkün olmamaktadır. Bu iki yaşantının birbiriyle çatışması 

sonucu çıkan problemler kişileri psikolojik sonrasında fizyolojik açılardan olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu da presenteeism’e (işte var olamama) neden olabilmektedir. 

Bu bağlamda presenteeism ile iş yaşam dengesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Necmettin 

Erbakan Üniversitesi bünyesinde ki farklı akademik birimlerde yer alan akademisyenler 

üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilere bazı analizler uygulanarak iş 

yaşam dengesi alt boyutları (iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması) ile işte var olamama 

arasında ise pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.  

1. PRESENTEEİSM (İŞTE VAR OLAMAMA)  

Presenteeism’i birçok araştırmacı absenteeism (işyerinde bulunmamak, işe gitmemek)’ in tam 

tersi olarak ifade etmektedir. Diğerleri ise absenteeism’e yakın bir kavram olarak 

nitelendirmektedirler. Kavramlar arasındaki karmaşaya bir son vermek gerekirse; çalışan 

rahatsızlanması sonucunda işe gitmiyorsa absenteeism, yine çalışan rahatsız olmasına rağmen 

iş yerine gitmiş ise presenteeism oluşmaktadır. Presenteeism iş yerinde fiziksel anlamda 

bulunulmasına rağmen zihinsel anlamda bulunulmaması durumunu ifade etmektedir. 

(Koçoğlu, 2007: 1). Bu kavram “presence” kelimesinden türemektedir. “Presence”in kelimesi 

‘orada bulunma’, ‘var olma’ ve ‘görünüş’ anlamındadır. Bu anlamdan yola çıkarak 

‘presenteeism’in fiziksel olarak veya görünürde var olma halini ifade ettiği anlaşılmaktadır 

(Çiftçi, 2010: 155). Başka bir deyişle presenteeism, işgörenlerin hasta oldukları halde işe 

gelmeleri durumunu ve işgörenlerin işyerinde boşa geçirdikleri zamanı ifade etmektedir 

(Demirgil ve Mücevher, 2017: 237). Çalışanlar psikolojik sebeplerden veya işyeri kaynaklı 
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problemlerden dolayı da işte var olamama sorununu yaşayabilmektedir (Yılmaz vd., 2016: 

167). 

Presenteeism’e dair literatürde iki temel yaklaşım yer almaktadır. İlk yaklaşıma göre; 

çalışanların baskılar sebebiyle oldukça uzun saatler çalışması ya da uzun zaman işyerinde 

olmalarıdır. İkinci yaklaşıma göreyse, çalışanın işte olmasına engel teşkil edecek sağlık 

sorunları bulunmasına rağmen işyerine gitmesi söz konusudur (Çoban ve Harman, 2013: 171). 

Presenteeism olgusu; işin gereklerinden, iş ortamından, kişisel sebeplerden ve çevresel 

faktörlerden etkilenmektedir. İş gerekleri olarak; fazla çalışma ve aşırı iş yükü, istihdam-iş 

güvencesi, rol çatışması ve rol belirsizliği, inisiyatif ve yetki devri sayılabilirken, iş ortamı 

içinde; örgüt kültürü, yönetim ve liderlik tarzı, iş tatmini, şirket içi çatışma, eşitsizlik ve 

ayrımcılık, fazla mesai, iş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işyerinde psikolojik ve 

fiziksel taciz yer almakta, kişisel sebepler içinde; kişilik, işkoliklik, iş yaşam dengesi ve aile, 

stres, tükenmişlik sendromu, depresyon, işsiz kalma korkusu, eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş ve 

hizmet süresi, kariyer yapamamak, meslek grupları, hastalıklar ve sağlık sorunları ve son 

olarak çevresel faktörler içinde de ekonomik sorunlar, politik ve siyasi belirsizlikler ve çevre 

ve trafik sorunu gösterilebilir (Coşkun,  2012: 3-20;  Bal,  2014: 6-20). 

Presenteeism; sağlık sorunlarına rağmen işinin başında bulunmak ve diğer çalışanları olumsuz 

etkilemek,   işin zarar görmesi,  üretim sayısının azalması,  iletişimin zarar görmesi,  tüm 

üretim ve performansın olumsuz etkilenmesi,  işin yapılışının yavaşlaması,  işin tekrar 

edilmesi ve zaman kaybı,  hiçbir şey yapamamak ya da verilen görevleri yerine getirememek,  

aktif çalışanı kaybetmek vb. örgütsel zararları doğurmaktadır (Özmen, 2011: 10). 

Presenteeism sonucunda verimde ve performansta düşüklük, motivasyonda azalma, 

memnuniyetsizlik, işe devamsızlık ve personel devri görülmektedir (Coşkun, 2012: 20-23; 

Bal, 2014: 23-24). 

2. İŞ-YAŞAM DENGESİ 

İş yaşam dengesi, kişilerin iş yaşamları ve sosyal yaşamlarındaki aktiviteler arasındaki 

dengeyi özgürce sağlayabilmesidir (Pekdemir ve Koçoğlu, 2014: 314). İş yaşam dengesini, 

Netemeyer ve arkadaşları (1996), iş-yaşam ve yaşam-iş dengesi olarak iki alt başlıkta 

incelemişlerdir. İş yaşam arasında kurulan denge kişilerin iş ve sosyal yaşamlarından haz 

alarak tatmin olmalarını sağlamaktadır. Kişi her iki alanda da tatmin oldukça mutlu 

olmaktadır. Sosyal yaşam, aile, akrabalar ve arkadaşlarla ilişkiler ile kişisel gelişime yönelik 

aktivitelerin bütünüdür. Kurulan bu denge hem işin hem de sosyal hayatın birbirlerine engel 

oluşturmaması anlamına gelmektedir (Pekdemir ve Koçoğlu, 2014: 314-315; Kuzulu vd., 

2013: 91). 

İş yaşam dengesi kavramı literatürde iş- aile yaşam çatışması olarak da adlandırılmakta ve iki 

alt boyuta ayrılmaktadır. İşten aileye yönelen “iş-aile çatışması” ve aileden işe yönelen “aile-

iş çatışması” olarak adlandırılmaktadır. Aile-iş çatışması, kişilerin ailevi sorumluluklarının 

onların iş performansını olumsuz etkilemesi sonucunda yaşanan bir sorundur. Aile-iş 

çatışması, ailedeki faaliyetlerin işe yönelik mesuliyetlerle karıştırılması ya da ailevi 

mesuliyetlerin iş mesuliyetlerinin önüne geçmesi halinde yaşanmaktadır. İş-aile çatışması ise 

tam tersine iş rollerinin ailesi ile ilgili mükellefiyetlerini yerine getirmesine engel olması 

neticesinde meydana gelmektedir (Arslan, 2012: 103). 

İş yaşam dengesi, kişinin iş ve aile yaşamındaki rolleri arasındaki çatışmayı minimum 

düzeyde tutmasıyla sağlanmaktadır. Öte yandan kişinin bu rollerinin yanı sıra kişisel 
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ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmasıyla iş yaşam dengesi oluşmaktadır. Bu üç alandan 

(iş, aile, birey) herhangi birisinin amaç, hedef ve taleplerinin diğerleri üzerinde zaman 

kesintisine neden olmadığında “denge” oluşmakta ve bu durum “üç boyutlu denge” olarak da 

ifade edilmektedir (Doğrul ve Tekeli, 2010: 12).  

Kişilerin iş ve aile yaşamına ilişkin rollerini eşit zamanda yapması, diğer bir deyişle; kişinin 

bu iki yaşam düzeyinde dengeli bir şekilde enerjisini, zamanını ve bağlılığını taksim etmesi 

anlamını taşıyan iş-yaşam dengesinde (Tosun ve Keskin, 2017: 10); iş ve aile yaşamı 

rollerine; eşit zaman ayırarak zaman dengesi, eşit düzeyde ruhsal bağlılık duyarak bağlılık 

dengesi; eşit düzeyde tatmin olarak tatmin olma dengesi kurulmaktadır (alıntılanan Greenhaus 

vd., 2003); (aktaran Gökkaya, 2014: 3). 

İş yaşam dengesinin bozulması, iş yaşamı açısından ele alındığında, işle ilgili isteksizlik, 

stres, düşük örgütsel bağlılık, yüksek devamsızlık, iş kazalarında artış ve performans 

düşüklüğüne sebep olabilmekte, bireyin çevresi, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisini negatif 

yönde etkileyerek bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını bozabilmektedir (Kuzu vd., 2013: 

96). Çalışanlar iş yaşam dengesini kuramazlar ise, özellikle psikolojik anlamda 

huzursuzluklar yaşanabilir ve bu süreç ilerlerse rahatsızlıklar meydana gelebilir. Çalışanlarda 

meydana gelebilecek özellikle ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle presenteeism kavramıyla 

karşılaşılma olasılığı artabilir.  (Koçoğlu,  2007: 26). 

 

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Amacı, Hipotezleri ve Örneklemi 

Bu çalışmanın amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyenlerinin iş-yaşam dengesi 

algılarının, işte var olamama üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. 

Bu amaçla çalışmada geliştirilmiş olunan hipotezler şöyledir: 

H1: Akademisyenlerin iş-aile çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve pozitif yönde 

etkilemektedir. 

H2: Akademisyenlerin aile-iş çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve pozitif yönde 

etkilemektedir. 

H3: Akademisyenlerin işte var olamama puanı demografik değişkenlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

H3a: Akademisyenlerin işte var olamama puanı cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermektedir.  

H3b: Akademisyenlerin işte var olamama puanı medeni durumu değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 

H3c: Akademisyenlerin işte var olamama puanı yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

Araştırma amacı doğrultusunda Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik birimlerinde yer 

alan tüm akademisyenler ana kütle olarak belirlenmiştir. Necmettin Erbakan Üniversitesi 

toplam akademik personel sayısı 1600’dür.  

3.2. Veri Toplama Yöntemi 
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Çalışmada, bilimsel bulgulara ulaşılması amacıyla veri toplama metodu olarak kişisel 

görüşmeye dayalı anket metodu seçilmiştir. Geri dönen anket sayısı 329’dir. Ana kütleyi 

(kitleyi) temsil oranı % 20,6’dır. Anketlerden 3 tanesi eksik doldurulduğundan analize dâhil 

edilmemiştir. 

 

3.3. Anket Sorularının Belirlenmesi ve Test Edilmesi 

Çalışmada uluslararası kabul görmüş makalelerde yayınlanmış bulunan benzer konularda 

kullanılmış ölçekler incelenmiştir. İlk bölümde demografik sorulara yer verilmiş ve nominal 

ölçekler kullanılmıştır.  

İkinci bölüm işte var olamamayı ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır ve Presenteeism 

kavramı için; Koopman ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilmiş ve Demirbulak ve 

Bozok (2015) çalışmasından Türkçeye uyarlanan, 6 ifade ve tek boyuttan oluşan “Standford 

Presenteeism Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Üçüncü bölüm iş yaşam dengesini, iş-aile 

çatışması ve aile-iş çatışması alt başlıklarıyla anlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Anket 

soruları için; Netemeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından geliştirilmiş ve Efeoğlu 

(2006) tarafından Türkçeye uyarlanan, 10 madde ve iki alt boyuttan (iş-aile çatışması ve aile-

iş çatışması) oluşan “İş-Yaşam Dengesi Ölçeği”nden yararlanılmıştır. 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Katılımcıların 

demografik özellikleri frekans analizinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Araştırma 

ölçeklerinin güvenilirlik testi için madde-bütün korelasyonlarına bakılarak, Cronbach's Alpha 

katsayıları hesaplanmıştır. Sonrasında temel değişkenler arasındaki ilişki düzeyleri göstermek 

amacıyla korelasyon analizinden, regresyon analizinden, t-testi ve ANOVA analizinden 

yararlanılmıştır. 

 

4.BULGULAR 

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamında anket sorularını cevaplayan 326 akademisyenin demografik bilgileri 

aşağıda Tablo 1.’de görülmektedir. 
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Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Frekans Dağılımı 

 

Parametreler Frekansı Yüzde Parametreler 

 

Frekansı 

 

Yüzde 

 

 

Yaş 

22-30 60 18,4 Medeni 

Durum 

Bekâr  66 20,2  

31-39 123 37,7 Evli 260 79,8 

40-48 63 19,3 Unvan Prof. Dr. 37 11,4 

49-57 66 20,3 Doç. Dr. 44 13,5 

58-+ 14 4,3 Yrd. Doç. Dr. 143 43,9 

 

Cinsiyet 

Bayan 103 31,6 Öğr. Gör. 31 9,5 

Erkek 223 68,4 Uzman 8 2,4 

 

 

Çocuk 

Sayısı 

 

Yok 95 29,1 Araş. Gör. 63 19,3 

1 67 20,6 Görev 

Yapılan 

Birim 

Uygulamalı 

Bil. Fak. 

24 7,4 

2 91 27,9 Hav. ve Uzay 

Bil. Fak. 

10 3,1 

3 59 18,1 Sağ.Bil.Fak. 26 8,0 

4-+ 14 4,3 Turizm Fak. 26 8,0 

Görev 

Süresi 

0-5 120 36,8 Müh. ve 

Mimarlık 

Fak. 

50 15,3 

6-11 60 18,4 Meram Tıp 

Fak. 

34 10,4 

12-17 62 19,0 Ahmet 

Keleşoğlu 

Eğit.Fak. 

99 30,3 

18-23 51 15,6 Sos. ve Beşeri 

Bil. Fak. 

48 14,7 

24-+ 33 10,2 Ahmet 

Keleşoğlu 

İlahiyat Fak. 

9 2,8 

Toplam 326 100,00 Toplam 326 100,00 

Tablo 1. de görüldüğü üzere araştırmaya katılan akademisyenler en çok, 31-39 yaş aralığında 

(%37,7), erkek (%68,4), çocuk sahibi olmayan (%29,1), evli (%79,8), Yrd. Doç. Dr. unvanına 
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sahip (%43,9), 0-5 yıl görev süresine sahip ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde (%30,3) 

görev yapmaktadır. 

4.2.Veri Toplama Aracının Güvenirlik ve Geçerliği 

Ölçeklerin güvenirliği (içsel tutarlılığının) için Cronbach’s Alfa katsayılarına bakılmıştır. 

Cronbach’s Alfa değerinin 0,70 ve üzeri olması ölçeğin güvenilirliğini göstermektedir 

(Durmuş vd., 2013: 89). Aşağıda Tablo 2.’ de yer alan Cronbach’s Alfa değerleri ile 

ölçeklerin güvenir olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçekler İfade Sayısı Cronbach Alfa Katsayısı 

İşte var olamama 6 ,790 

İş yaşam dengesi 10 ,753 

 

4.3. Korelasyon Analizi 

İşte var olamama ve iş yaşam dengesi (iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması alt boyutları) 

ölçeklerinin birbirlerini ne yönde etkilediklerini görmek amacıyla Pearson Korelasyon analizi 

uygulanmıştır (bkz. Tablo 3.).  

Tablo 3. Ölçeklerin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon Analizi 

  İşte var olamama İş-aile çatışması Aile-iş çatışması 

İşte var 

olamama 

r 1,000   

p ,   

İş-aile çatışması 
r ,396 1,000  

p ,000 ,  

Aile-iş çatışması 
r    ,481** -,307 1,000 

p ,002 ,000 , 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo 3’deki sonuçlara bakıldığında, iş yaşam dengesi alt boyutları arasında negatif yönlü; iş 

yaşam dengesi alt boyutları (iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması) ile işte var olamama 

arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

4.4. Regresyon Analizi  

Araştırma kapsamındaki H1 ve H2 hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi 

sonuçları aşağıda Tablo 4, Tablo 5 de gösterilmiştir.  
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Tablo 4. İş-Aile Çatışmasının İşte Var Olamama Üzerindeki Etkisini Gösteren 

Regresyon Analizi Sonucu  

R R2 Sig. B Std Hata T 

,396 ,203 ,000 ,567 ,058 8,385 

Bağımlı değişken: İşte var olamama 

Bağımsız değişken: İş-aile çatışması 

Tablo 4.’de görüldüğü üzere model oldukça anlamlıdır (p=,000). Düzeltilmiş belirleyicilik 

değeri R2, bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarının bağımsız değişkenle açıklanabildiği 

göstermektedir. İşte var olamamada ki artışın % 20,3’ünün iş-aile çatışması ile ilgili olduğu 

görülmektedir (R2=0,203, p=,000). İş-aile çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve pozitif 

yönde etkilemektedir.  Bu nedenle, “H1= İş-aile çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve 

pozitif yönde etkilemektedir.” hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 5. Aile-İş Çatışmasının İşte Var Olamama Üzerindeki Etkisini Gösteren 

Regresyon Analizi Sonucu  

R R2 Sig. B Std Hata T 

,481 ,305 ,000 ,578 ,010 9,989 

Bağımlı değişken: İşte var olamama 

Bağımsız değişken: Aile-iş çatışması 

Tablo 5.’de görüldüğü üzere model oldukça anlamlıdır (p=,000). Düzeltilmiş belirleyicilik 

değeri R2, bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarının bağımsız değişkenle açıklanabildiği 

göstermektedir. İşte var olamamada ki artışın % 31,5’inin aile-iş çatışması ile ilgili olduğu 

ortaya çıkmaktadır (R2=0,305, p=,000). Aile-iş çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve 

pozitif yönde etkilemektedir.  Bu nedenle, “H2= Aile-iş çatışması, işte var olamamayı anlamlı 

ve pozitif yönde etkilemektedir.” hipotezi kabul edilmiştir. 

4.5. T-Testi ve Anova Testi   

Araştırma kapsamındaki H3 (H3a- H3b- H3c- H3d- H3e) hipotezinin testinde t-Testi ve 

ANOVA testleri kullanılmıştır. Analiz bulguları Tablo 6, Tablo 7’de; ANOVA Analizi 

sonuçları ise Tablo 8’de gösterilmiştir.  

Tablo 6. Kadın ve Erkek Akademisyenlerin İşte Var Olamama Sevilerinin 

Karşılaştırıldığı t-Testi Sonuçları 

 N Ort. Std. Sap. t değeri p değeri 

İşte Var Olamama Kadın 103 18,80 5,37 -1,944 0,00 

Erkek 223 19,37 4,19 

 

Kadın ve erkek akademisyenlerin işte var olamama seviyelerinin karşılaştırıldığı t-testi 

sonucuna göre işte var olamama seviyelerinin birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. Bu 
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sonuca göre erkek akademisyenlerin kadın akademisyenlere göre işte var olamama 

seviyelerinin daha fazla olduğu görülmektedir (µ kadın= 18,80; ss=  5,37; µ erkek= 19,37; ss= 

4,19). “H3a= Akademisyenlerin işte var olamama puanı cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 7. Evli ve Bekâr Akademisyenlerin İşte Var Olamama Sevilerinin Karşılaştırıldığı 

t-Testi Sonuçları 

 N Ort. Std. Sap. t değeri p değeri 

İşte Var Olamama Evli 260 19,24 4,34 ,331 0,04 

Bekâr 66 19,00 5,53 

 

Evli ve bekâr akademisyenlerin işte var olamama seviyelerinin karşılaştırıldığı t-testi 

sonucuna göre işte var olamama seviyelerinin birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. Bu 

sonuca göre evli akademisyenlerin bekâr akademisyenlere göre işte var olamama 

seviyelerinin daha fazla olduğu görülmektedir (µ evli= 19,24; ss=  4,34; µ erkek= 19,00; ss= 

5,53). “H3b= Akademisyenlerin işte var olamama puanı medeni durumu değişkenine göre 

farklılık göstermektedir” hipotezi kabul görmüştür. 

Tablo 8. Yaş Gruplarına Göre Akademisyenlerin İşte Var Olamama Sevilerinin 

Karşılaştırıldığı ANOVA Analizi Sonuçları 

 N Ort. F değeri p değeri 

 

 

İşte Var Olamama 

22-30 60 162,79 6,391 0,17 

31-39 123 167,83 

40-48 63 161,43 

49-57 66 147,25 

58-+ 14 214,43 

 

Akademisyenlerin yaş gruplarına göre işte var olamama seviyelerinin karşılaştırıldığı 

ANOVA analizi sonucuna göre işte var olamama seviyelerinin birbirinden farklı olmadığı 

tespit edilmiştir (F=6,391; p=0,17). “H3c= Akademisyenlerin işte var olamama puanı yaş 

değişkenine göre farklılık göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir. 

4. SONUÇ  

İş yaşamında verimliliğin düşmesine neden olan presenteeism, işle ilgili koşullardan, kişisel 

sebeplerden ve çevre ile ilgili faktörlerden etkilenmektedir. İş yaşam dengesinin 

kurulamaması ise presenteeismi tetikleyen önemli faktörlerden birisi olarak görülmektedir. 

Bireyin iş ve aile sorumluluklarını yerine getirirken bir çatışma yaşaması halinde bozulan iş 

yaşam dengesi; işle ilgili isteksizlik, stres, düşük örgütsel bağlılık, yüksek devamsızlık, iş 

kazalarında artış ve performans düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu durumdan bireyin çevresi, 
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ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkisi de negatif yönde etkilenmekte ve bireyin fiziksel ve 

psikolojik sağlığı bozulabilmektedir. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin farklı akademik birimlerinde çalışan akademisyenler 

üzerinde yapılan bu araştırmada işte var olamama ile iş yaşam dengesi alt boyutları olan iş-

aile çatışması ve aile-iş çatışması arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analizler 

doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

İşte var olamamadaki artışın % 20,3’ünün iş-aile çatışmasından kaynaklandığı ortaya 

çıkmaktadır. İş-aile çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.  Bu 

nedenle, “H1= İş-aile çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.” 

hipotezi kabul edilmiştir. 

İşte var olamamadaki artışın % 31,5’inin aile-iş çatışması ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Aile-iş çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.  Bu nedenle, 

“H2= Aile-iş çatışması, işte var olamamayı anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.” hipotezi 

kabul edilmiştir. 

Erkek akademisyenlerin kadın akademisyenlere göre işte var olamama seviyelerinin daha 

fazla olduğu görülmektedir. “H3a= Akademisyenlerin işte var olamama puanı cinsiyet 

değişkenine göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Evli akademisyenlerin bekâr akademisyenlere göre işte var olamama seviyelerinin daha fazla 

olduğu görülmektedir “H3b= Akademisyenlerin işte var olamama puanı medeni durumu 

değişkenine göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Yaş gruplarına göre işte var olamama seviyelerinin birbirinden farklı olmadığı tespit 

edilmiştir. “H3c= Akademisyenlerin işte var olamama puanı yaş değişkenine göre farklılık 

göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir. 

Cullen ve McLaughlin (2004) İrlanda’da otel yöneticileri üzerinde yaptıkları araştırmada 

çalışanların iş ve aile yaşamlarındaki dengesizliğin presenteeism’i tetiklediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Arslaner (2015) Antalya’da bulunan otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde 

yaptığı araştırmada iş yaşam dengesinin iki alt boyu olan iş-aile ve aile iş çatışması ile 

presenteeism arasında ise pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit etmiştir. Bu çalışmaların 

sonuçları araştırma sonuçlarımızı destekler niteliktedir. Yıldırım vd. (2013) Aksaray’da banka 

çalışanları üzerinde yapmış oldukları araştırmada presenteeism ve iş-yaşam dengesi arasında 

anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu çalışmanın sonuçları araştırma 

sonuçlarımızla farklılık arz etmektedir. 

Günümüzde fırsat eşitliği, pozitif ayrımcılık gibi kavramlar yerine, iş-yaşam dengesi, çalışanı 

ve aileyi koruyan politikalar veya esneklik gibi kavramlar kullanılmaktadır. İş-yaşam dengesi 

konusunda farkındalığın artması sonucunda çalışanlar esnek çalışma programları, uzaktan 

çalışma ya da kurum içinde çocuk veya yaşlı aile yakınlarının bakımı gibi olanaklar 

hazırlayan işgören-dostu işyerlerinde çalışmaya sıcak bakmaktadırlar (Tosun ve Keskin, 

2017:9). 

İşletmeler için presenteeismle baş etmede; örgüt kültürünün yeniden biçimlendirilmesi, işlerin 

yeniden tasarlanması, esnek çalışma şekillerinin uygulanması, örgütsel sağlık konusunda 

odaklanılması, bireysel ve örgütsel stresle başa çıkma metotlarının uygulanması, iş-yaşam 

dengesinin sağlanması için çalışanlara destek programları hazırlanması (Çiftçi, 2010: 171), 

özellikle de uzman çalışanların kaybedilmemesi için yönetim kademelerinin bu konuda 

bilinçlendirilmesi şeklinde çözüm yolları önerilebilir. 
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Bu çalışmanın uygulama kısmı Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde yer alan dokuz 

birimin akademisyenleriyle sınırlı kalmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda çalışma alanı 

genişletilerek ya da farklı sektörlerde çalışma yapılarak literatüre önemli katkılar sağlanabilir.  
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ABSTRACT: The brands are the perceptual meeting points of the values, goals and promises 

of companies with the expectations of consumers. Developing brand personality is a key 

approach to create a strong bond between the consumers and the brand which comprises 

certain values and characteristics of a lifestyle, providing consumers a way for self-

expression. Advertising strategies have an important contribution in the development of brand 

personality by creating a potential that strengthens the personal bond with the target groups. 

In accordance with differentiation strategies, this process is nourished by the demand for the 

match of inspiring human characters with the brands in the course of consumer experiences. 

Social media has become one of the most effective marketing environments in human history, 

and building the brand personality through social media has become a dominant strategic 

approach for brands. An effective social media strategy is achieved with an appropriate match 

of the contents and the communication platforms with respect to the nature of these platforms 

having their own functional constraints and own cultural tendencies. Fundamentally, trust has 

a determinative effect on the way the consumer perceives the advertisement from the very 

beginning. Therefore, companies need to prioritize trust in their corporate business strategies 

so that customers can approach ads and social media messages with a positive attitude. 

Key Words: Brand Personality, Development of Brand Personality, Advertising for Brand 

Personality, Social Media Strategies, Brand Trust 

INTRODUCTION 

Developing brand personality is an effective strategy providing the differentiation of a brand 

against competitors in alignment with target groups. This process is nourished by a mutually 

beneficial relationship between the company and the consumers under the constraint in which, 

the promises of the company match the expectations of consumers. When it is the case of 

building brand personality, the interaction that is derived through advertising strategies have 

an effective contribution by creating a potential that reinforces the personal bond with the 

consumers. Social media has become a favorite marketing environment, providing an 

effective opportunity to connect the companies with the target audience at a low cost. In this 

regard, shaping the brand personality through social media has become a dominant strategic 

approach for brands. 

1. CONCEPTUAL BACKGROUND FOR BRAND PERSONALITY 

Brand personality is a set of human personality traits that are applicable to brand perception 

and relevant for brand strategies (Azoulay & Kapferer, 2003: 151); that is, “the set of human 

characteristics associated with a brand” (Aaker, 1997: 347). 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

549 

 

Apart from the functional advantages, there is a tendency for brands to be perceived by 

consumers through human characters. In this context, the characteristics of a brand 

personality can be expressed by the dimensions of human personality. For this purpose, Aaker 

presented a five-dimensional model to be the Brand Personality Scale originated from the Big 

Five-model of human personality. 

According to the brand personality scale formed by Aaker (Aaker, 1997: 352), the main 

characteristics are sincerity, competence, excitement, sophistication and ruggedness. For the 

brand personality, sincerity is expressed by traits such as down to earth, honest, cheerful and 

wholesome; excitement such as daring, spirited, imaginative and up-to-date; competence such 

as successful, intelligent and reliable; sophistication such as upper class and charming; 

ruggedness such as tough and outdoorsy. 

In spite of the popularity of Aaker scale, there is a renewed brand personality scale as well 

with respect to criticisms towards certain aspects. According to this renewed scale (Geuens, 

etc., 2009: 103), the main characteristics are responsibility, activity, aggressiveness, 

simplicity and emotionality. For the brand personality, responsibility is expressed by traits 

such as stable, down to earth and responsible; activity such as active, dynamic and innovative; 

aggressiveness such as, aggressive and bold; simplicity such as ordinary and simple; 

emotionally such as, romantic and sentimental. This renewed scale is again, based on the Big 

Five dimensions. 

When the brand personality scale is much similar to the human personality scale, it is more 

convenient to utilize consumer surveys enabling efficient analysis, to build effective brand 

personalities in terms of target groups (Geuens, etc., 2009: 98). In the course of time, this 

process leads consumers to prefer brands with distinctive brand personalities, expressing their 

own personalities (Belk, 1988: 140). 

2. CULTURAL ASPECTS OF BRAND PERSONALITY 

It has become a necessity for companies in today's competitive environment to develop more 

effective branding strategies than ever in order to achieve the advantage over the competitors. 

The importance of marketing strategies increases even more when the difference between 

products is not easily distinguishable through functional features on behalf of the consumers 

(Ridgway & Myers, 2013: 50). To give an example in this context, for the symbolic brands 

like fashion brands which meet needs such as self-expression and prestige, it is strategical to 

prioritize certain values so that the differentiation over competitors can be emphasized. 

Developing brand personality is a key approach to create a strong bond between the consumer 

and the brand which comprises certain values and characteristics of a lifestyle, providing 

consumers a way for self-expression. In this regard, cultural aspects are determinative in 

building appropriate brand personality strategies.  

Brand personalities are defined under the influence of the culture through certain parameters 

like values, regulations and national tendencies. Therefore, it is important to determine the 

characteristics and tendencies of the brand personality in a way that match the culture. 

Similarly, global brands can strategically be defined by personalities with respect to global 

aspects. There are consumers who prefer globally positioned brands for social approval or for 

the will to define themselves with an international status. Furthermore, the brand positioning 

strategy influences the brand personality through the content and presentation elements, such 

as language, aesthetics and aspects of the culture (Jun, etc., 2015: 273). Research results have 

confirmed that certain dimensions of brand personality have similar meanings in certain 

countries like sincerity while certain dimensions like ruggedness stay specific to culture 
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(Aaker, etc., 2001: 495). It has also been confirmed through research that consumers who are 

exposed to different cultural characteristics have a tendency to interact with a relevant brand 

personality trait in cultural basis (Rodriguez etc., 2013: 462). Culture has a significant 

influence in the perception of brand personality through different motivations. The consumers 

may perceive themselves through certain traits of a brand personality or they may expect 

other people to perceive them through specific traits of brand personality; in any case, this 

interaction contributes to customer loyalty when they are defined as culturally positioned by 

providing the customers the opportunity to reflect their identity (Arnould & Thompson, 2005: 

874).  

Additionally, how consumers face uncertainties with respect to their cultures effects the brand 

engagement as well. In the case when the society’s tolerance for uncertainty is defined with 

uncertainty-avoidance, researches confirm that in cultures where life strategies lead high 

uncertainty-avoidance, consumers try to avoid uncertainty to a large extent. For this reason, if 

there is an inconsistency between a perceived brand personality and the consumer's 

personality, a more negative consequence can be expected in these cultures. On the other 

hand, in cultures where there is low uncertainty-avoidance, such brands can be expected to be 

tolerated much easier. Thus, the level of uncertainty-avoidance of a culture is determinative in 

the evaluation of the congruity between the brand and the consumer (Matzler etc., 2016: 509). 

Evaluating the overall validity of brand personality dimensions for different cultures is 

important to identify the expectations of consumers through the perceptions of brand 

personality in these cultures. 

3. IMPACT OF ADVERTISING ON BRAND PERSONALITY 

Advertising strategies has an important contribution in the development of brand personality; 

it can be used either to create a new brand personality or reinforce an existing one. The 

ultimate goal is to achieve differentiation against the competitors. In this manner, advertising 

strategies can support the repositioning attempt of an underperforming brand in order to 

enhance attention over a new target segment as well. 

A well-designed commercial can reflect specific traits of brand personality by certain 

components like the playing actors, the music, the content or an emotional attachment. TV 

commercials are still effective tools for advertising strategies and in the case when they go 

viral, they can even be more effective. Going viral, gives that TV commercial access to social 

media and enables the brand message to spread rapidly. Another important criterion for the 

efficiency of the advertisement is how positively the brand message is perceived by target 

groups. 

When social awareness-oriented messages are added to persuade or remind the audience, the 

brand related messages are likely perceived positively. When a well-designed message 

provides a distinct contribution in behavioral change by the raise of awareness, as the 

reflection of the brand personality, the message of the company is likely be interpreted much 

positively (Souza & Tay, 2016: 504). For example, to reduce the number of the car accidents, 

speeding and phone texting can be mentioned through fear-and-hope-based scenarios in order 

to amplify the influence. The social awareness message can strategically be oriented 

according to the target groups; many examples have already been globally spread like 

‘preventing inappropriate fishing’, ‘climate change related issues’, ‘helping people decide to 

quit smoking’ and ‘nature related subjects like the extinction of living species’. Any social 
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media platform like Facebook, Instagram and Twitter, also the mass media channels like 

newspaper, radio and television can serve with appropriate content to achieve an effective 

advertising strategy through social awareness-oriented messages.  

In the case when the brand personality is shaped with advertisements through such social 

awareness projects, the ethical vision of the brands creates a positive perception and 

strengthens the company reputation. However, an unethical attitude can result in corporate 

scandals which gives serious harm to brand image and thus, to the company as well (Wen & 

Song, 2017: 28). Following the positive impact, ethical branding supports the companies in 

achieving advantage in the competitive environment with the increase in the number of 

ethically conscious consumers. In this respect, ethical advertising through corporate social 

responsibility is a frequently preferred communication strategy, providing an effective way to 

develop a positive image (Nasruddin & Bustami, 2007: 93). 

4. DEVELOPING BRAND PERSONALITY ON SOCIAL MEDIA 

Developing brand personality by virtue of social media is widely accepted as an effective 

communication strategy for brands. On this basis, social media strategies are shaped 

according to the characteristics of the chosen platforms. For example, it is clear that LinkedIn 

users are active through career related topics and it is well-known that in Facebook, age 

distribution is pretty evenly spread. In order to increase the effectiveness of the company 

messages to get noticed among other products, emotional content is effective (Lee & Cho, 

2016: 236). In this manner, inspiring commercials are powerful communication tools which 

make the audience feel positively. Well-designed company and brand stories can also promote 

brand awareness. An attractive story can lead positive consumer thoughts which helps 

negative reviews about that brand to get reduced. Besides, such positive emotions that 

accompany storytelling supports the increase in brand trust.  

An effective social media strategy is achieved with the appropriate match of the platform and 

the content because, each platform has its own constraints and own cultural tendencies. 

Another advantage of social media platforms is that they increase the diffusion rate of brand 

information (Lou & Koh, 2016: 2). This fact is one of the major advantages of social media 

with respect to previous traditional mass media strategies, enabling diffusion of brand 

information through consumer to consumer interaction. Nevertheless, it is a challenge for 

advertisers to achieve the active participation of the network users and persuade them share 

the brand content. The point is that, with the excessive amount of the shared content across 

the social media platforms, it has become a challenge even to make network users notice the 

related messages. 

As a unique communication tool, advertising has a wide range of ways of expression for 

different social media platforms; it is as if each of these social media platforms has its own 

language. Facebook is a very effective platform enabling different kinds of advertisements 

like banner advertisement, rich media advertisement, video advertisement and sponsorships 

(Lou & Koh, 2016: 3). Especially, entertainment-oriented video advertisement on Facebook is 

gaining immense attention; as a matter of fact, language of Facebook is mainly the 

entertainment. This is why, advertisers shape their Facebook strategies mainly on the basis of 

entertainment. Facebook provides a good opportunity to expand the access to the posts; that 

is, the more likes and comments lead a higher engagement which can be achieved by a well-

designed content. 
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LinkedIn is an important platform to share content especially by articles. Instagram helps to 

engage with the followers through its visual medium to accelerate the branding goals by 

sharing infographics, gifs and even short videos.  

Twitter is another important choice as a text-oriented communication platform. The increase 

in the number of characters, from 140 to 280, is expected to positively affect message content 

options. There are mainstream popular hashtags which connects a great number of user. It is 

important to keep the page as active as possible by frequently tweeting and retweeting. 

Twitter is providing a more directional interactivity because, Twitter users have a tendency to 

follow the flow of messages that share a similar way of thinking or ideologies (Zhang, 2017: 

161). In the same manner, also the brands are followed by consumers on this platform 

therefore, it is advantageous for brands to intensify personality traits to commence dialogs. 

5.  BRAND PERSONALITY IN BUILDING CONSUMER-BRAND RELATIONSHIP 

Consumers have a tendency to match human characteristics to brands with respect to self-

expression, and this acknowledged brand personality improves the consumer-brand 

relationship. The interactive nature of social media provides appropriate platforms for brands 

to connect with their target groups through accepted personalities by bringing the 

relationships to a more personal level (Zhang, 2017: 159). In this manner, brand personality in 

social media communication helps to improve consumer loyalty and positively affects the 

purchase intentions. Researches confirm that sincerity has a stronger influence on brand 

commitment with respect to other dimensions of brand personality (Martin & Sauer 2013: 

214). Comprising the appropriate conditions to perform sincerity, social media has strongly 

been preferred to strengthen the psychological bond between customers and brand.  

In the perspective of brand personality strategies, people are consuming different brands in 

order to express themselves. Attractive brand personalities nourish the attention of consumers 

for the reason that they arouse the desired aspects of their identity (Aaker, 1997: 347). In this 

regard, consumers choose brands to emphasize character attributes they want to express and 

feel about their own selves. Durability of these brand personality traits allows the consumers 

to remember or recognize the characteristics they have in their identities. This interaction 

positively effects the consumption behavior, and enhancing the brand attachment, promotes 

loyalty (Giroux, etc., 2017: 182). The harmony between the brand personality and the 

consumer personality is very important in the name of the desire of the consumers to associate 

certain characteristics of their own self with brand personalities.  

In the core of corporate strategies generally all marketing decisions support the main company 

goal of achieving strong consumer-brand relations, and brand personality has a crucial role in 

these strategies. As long as the characteristics of brand fulfils the personal traits with respect 

to the demand of target groups, higher purchase intentions can be expected in the long run 

(Liao, etc., 2017: 2). 

6. BRAND TRUST FOR BRAND PERSONALITY 

A favorable brand personality is expected to enhance consumer preference, and promote the 

level of trust (Freling & Forbes, 2005: 405). Certain characteristics of brand personality are 

considered to be relatively more influential over brand trust. It is more likely that the sincere 

brands that are associated with traits such as down-to-earth, honest, cheerful and genuine are 

more trustworthy by consumers than other brands in terms of brand personality because trust 

means keeping promises, fulfilling the promises and being sincere (Sung & Kim, 2010: 644). 
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Similarly, in the case when competent brands are associated with personality traits such as 

responsible, dependable, efficient and reliable, the brand trust is expected to get positively 

affected. 

Which came first: The chicken or the egg? As much as there is ‘Brand personality for brand 

trust’, there is, ‘Brand trust for brand personality’. That is, brand trust is required for a 

favorable brand personality as highlighted in the title. 

Developing brand personality is a long-term strategy depending on the communication tools 

mainly the advertisement and social media. The essence of this strategy is how consumers 

perceive the ads and the messages. Social media comprises some advantages with respect to 

traditional mass media channels such as low cost and customization possibilities. Hereby, 

social media has become an important environment influencing the consuming behavior 

through brand awareness. The point is that, regarding the interactive nature of these online 

multi-directional communication platforms, companies are experiencing difficulties in 

maintaining the control over the flow of branding information. Therefore, it is important for 

companies to perform social media activities with the guidance of consistency. 

Advertisements are appropriate forms for the contents of the branding strategies to strengthen 

the bonds with target groups especially through the messages with emotional attachments. On 

the other hand, researches have confirmed that trust has a positive influence in brand and 

company evaluations (Hahn, etc.: 2016: 50). Fundamentally, trust has an effect on the way the 

consumer perceives the advertisement from the beginning. In order for the consumer to be 

able to appreciate the brand-related advertisements or any related message positively, brand 

trust needs to be established from the very beginning at least at an acceptable level. Therefore, 

following the corporate strategies, it is important for companies to prioritize the maintenance 

of the trust. 

Brand recognition creates an advantage in a competitive environment that enables more 

efficient marketing strategies. Nevertheless, brand equity can comprise negative ingredients 

as well that can lead a decrease in the value of both the product and the company. Hence, it is 

important for the long run brand strategies to be carefully designed in order to achieve a more 

powerful brand equity. 

The brand experience can be defined as the perceptual impression of the consumer at any 

moment and any stage of the contact, including the images in the advertisement, from the first 

personal contact to the usage (Alloza, 2008: 373). Throughout the brand experience, trust in 

the purchased brand can be considered as a means to increase credibility and to reinforce the 

repurchasing behavior of consumers (Amine, 1998: 314). In an increasingly competitive 

environment, the brand becomes one of the most strategic assets for a company. Consumers 

tend to pay more when the brand is concerned, because they perceive that product along with 

the brand value as differentiated regarding the competitors. For this reason, companies try to 

gain advantage by developing strategies to make brands stronger, and the primary strategy for 

this process is to ensure brand trust. 
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7. CONCLUSION 

Brand personality is not created by just publishing a message, but by turning that message 

into a building block of brand personality through the way it is perceived by the target groups. 

Long-term brand personality development goals rely on short-term achievements through 

these building blocks. Namely, appropriate communication strategies lead positive 

perceptions with respect to the content of that message and the preferred platforms. In the 

case when these messages comprise values and emotions to be shared, contribution to 

consumer engagement is expected to be more influential. However, with respect to 

consistency, maintenance of trust is a crucial factor in this process. A strong brand personality 

enhances the brand trust, but a downturn in brand trust effects brand strategies, even the 

overall corporate strategies negatively. The customer expectations are shaped mainly, by 

company commitments; hence, presence of a sincere effort is crucial to meet these customer 

expectations -even in times of crisis- in order to ensure the maintenance of brand trust. 
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ÖZET: Genelde Türk tarihinin, özelde Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinin şekillenmesinde en önemli faktörlerden birisi göçlerdir. Bu çalışmanın temel 

argümanı Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkiye’de yaşanan göçler ve göçün olumlu ve 

olumsuz etkilerini analiz etmek ve Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

oluşumunda gelişiminde göç faktörünün önemini ortaya koymaktır.   

Anahtar Sözcükler: Göç, Türk tarihi, göçmen,  

 

MIGRATIONS IN OTTOMAN EMPIRE AND TURKEY AND THEIR EFFECTS 

 

ABSTRACT: One of the most important factors in the formation of Turkish history in 

general, especially the history of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey, is 

migrations. The main argument of this study is to analyze the positive and negative effects of 

immigration in the Ottoman Empire and Turkey and to demonstrate the importance of the 

migration factor in the development of the contemporary Turkish Republic from the Ottoman 

Empire. 

Keywords: Migration, Turkish history, migrant 

GİRİŞ 

Göç olgusu insanlık tarihini etkileyen en önemli olgulardan biridir. İnsanlık tarihi 

incelendiğine küreselleşme olgusunun yavaş yavaş geliştiğini görmekteyiz. Orta Doğu’daki 

ilk medeniyetlerin dünyanın diğer bölgelerine yayılması bazen bilinçsiz etkileşimlerle ve 

sonraları giderek artan biçimde göçlerle olmuştur. Dolayısıyla dünyanın günümüzdeki halini 

almasında göçün önemi yadsınamaz.  

20. yüzyılda ve 21. yüzyılın ilk 17 yılı içinde göçlerin birinci sebebini ekonomik sorunlar, 

ikinci sebebini ise çatışmalar ve savaşlar nedeniyle oluşan güvenlik sorunları oluşturmaktadır. 

Bu iki sebeple Afganistan ve Pakistan gibi Asya’nın geri kalmış bölgelerinden, Irak ve Suriye 

gibi Orta Doğu’nun iç savaş yaşayan ülkeleriyle Afrika ülkelerinden Avrupa’ya doğru 

özellikle son yıllarda büyük bir göç dalgası yaşanmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu göçün 

ana güzergahlarından birine transit ülke olarak Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Göç konusu, 

ülke gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir. 

Çağdaş dünyanın şekillenmesinde önemli roller oynayan göç olgusu, Türk tarihinin 

şekillenmesinde de önemli bir roller oynamıştır. Türklerin Anadolu’yu kendilerine yeni yurt 

tutmaları da Orta Asya’dan büyük ölçüde iklim değişikliklerinin etkisiyle Batıya göçleriyle 

başlayan süreçte, Selçuklular ve Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Batı’ya doğru göç ve 

Osmanlı’nın iskan politikasıyla göçler Türk tarihinin en önemli kısımlarından birini 

oluşturmaya devam etti.  Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme döneminden itibaren ise 

Balkanlardan, Kafkaslardan ve diğer coğrafyalardan Anadolu’ya doğru göçün başlaması ve 
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Cumhuriyet döneminde göçlerin devam etmesi ve mübadelelerin yeni Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin ve yeni Türk toplumunun oluşmasına katkıları önemlidir.  

Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı bu göç edenlerin torunlarıdır. Dolayısıyla, Türklerin 

Anadolu’ya gelişlerini de içeren Türklerin tarihinin bir göç tarihi olduğu gerçeğini akılda 

tutarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve genç Türkiye tarihinin ve toplum yapısının 

biçimlenmesinde zaman zaman zorunlu, zaman zaman da isteğe bağlı ve planlı yapılan 

göçlerin tarihteki önemiyle olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak, bu çalışmanın temel 

amacını oluşturmaktadır.  

DÜNYAYI BİÇİMLENDİREN GÖÇ OLGUSU 

Uluslararası Göç Örgütü’nün tanımına göre göç, uluslararası bir sınırı geçmek veya bir devlet 

içinde yer değiştirmektir. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği 

nüfus hareketleridir (Uluslararası Göç Örgütü, 2009: 22). Uluslararası göç ise kişilerin geçici 

veya daimi olarak, başka bir ülkeye yerleşmek üzere menşe ülkelerinden veya mutad olarak 

ikamet ettikleri ülkeden ayrılmaları olarak tanımlanmaktadır (Uluslararası Göç Örgütü, 2009: 

59).   

Göç olgusal olarak “iyi” ya da “kötü” olarak nitelenemezse de dünya tarihine ve uygarlığın 

gelişmesine katkılarda bulunduğu görmezden gelinemez. Göç bir yönüyle dinamizmdir ve 

toplumları canlı kılar. Günümüzde ülkesi dışında yaşayan ya da anne babasının doğduğu 

ülkeden başka bir ülkede doğanların sayısı, yani uluslararası göçmenler ve göçmen 

kökenlilerin sayısı 230 milyondur (Kaya ve Erdoğan, 2015: 5-6). İnsanlık tarihi boyunca 

sürekli yaşanan göçler dünya uygarlığının gelişiminde, uygarlığın genişlemesinde ve kültürler 

arası etkileşimin ve bilgi birikiminin artmasında en temel etkenlerden biridir.  

Kabile, aşiret,  kavim ve milletlerin ortaya çıkmasını, değişmesini ve yeni siyasi veya kültürel 

kimlik kabullenmelerini sağlayan gücün göçler olduğunun altını çizen Karpat’a göre, dünya 

tarihi boyunca ve hatta tarih öncesinde de göçler dünyanın biçimlenmesinde önemli rol 

oynamış, Amerika ve Avustralya gibi ülkeler göçler sayesinde oluşmuşlar ve oluşmaya devam 

etmektedirler (Karpat, 2015: XXIII). Günümüzde, Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ve 

çatışmalarla birlikte Türkiye’nin yoğun biçimde etkilendiği Avrupa’ya doğru göç dalgası 

yaşanmaktadır 

Hali hazırda dünyada en çok mülteci barındıran bir ülke olan Türkiye için göçler yeni bir olgu 

değildir. Türk tarihinin oluşumunda da göçlerin önemi yadsınamaz. Türk tarihinin 

oluşmasında göç olgusunun çok önemli bir yeri vardır. Hem Türklerin kurduğu devletlerin 

hem de toplumlarının oluşumunda göç olgusu çok önemlidir. Orta Asya’dan yola çıkıp sürekli 

Batıya doğru ilerleyen Türklerin göçleri, kurdukları devletleri ve tolum yapılarının yeniden 

şekillenmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur.  

TÜRKLERİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ VE OSMANLI’NIN İSKAN POLİTİKASI  

Orta Asya’da Moğol yayılmasıyla birlikte, Orta Asya’dan Kah Moğol baskısından kaçarak, 

kah Moğol ordularıyla birlikte Batıya doğru göçe başlayan (Akşin, 2005a: 24) Türkler, ilk 

yurtları olan Orta Asya’dan göçleri sonrasındaki Hazar Denizi’nin doğusundaki büyük ölçüde 

çöl olan Maveraünnehir ve Horasan Bölgesi’ni yurt tuttular(Akşin, 2005a: 8). Türklerin 1071 

yılında Malazgirt Savaşı’nda Bizans Ordularını yenmesinin ardından Anadolu’nun yeni 

hakiminin Türkler olmasıyla Anadolu’ya Türk göçü başlamış, 11. yüzyıldan itibaren 

Selçuklular döneminde Selçuklu sultanları Anadolu’nun kalıcı bir Türk yurdu olabilmesi için 
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göçebe Türkmen topluluklarını bölgeye yöneltmişlerdir. Bizans İmparatorluğu’ndan alınan 

topraklara Türk nüfusunun yerleştirilmesi politikası, Türkiye Selçukluları döneminde ve 

beylikler döneminde de devam etmiştir. Bahsedilen bu göç dalgası gönüllü iken 1220’lerden 

sonra başlayan göçler Cengiz Han’ın ordularından kaçan çeşitli Oğuz boylarının zorunlu 

göçleridir(Kayapınar ve Ayönü, 2015: 17-18). Anadolu’nun hayvancılık ve tarıma elverişli 

coğrafyasının olması ve yeterince yağışlı olması, Türklerin bölgeye göç ederek yerleşik 

hayata geçmelerine yol açmıştır.  

Büyük Selçuklu Devleti’nin yöresel uzantısı olan Anadolu Selçukluları, Anadolu yaylasını 

esas yurt olarak kabul etmişlerdir, fakat kıyılardan uzak durmuşlar ve dışa açılan birer pencere 

olarak Antalya ve Sinop limanlarıyla yetinmişlerdir. Osmanlılar ise yayla kadar kıyılara da 

önem vermişlerdir (Akşin, 2005a: 7). Halkın önemli bir bölümünün göçebe olduğu Osmanlı 

Devleti’nde Osman Bey ve diğer padişahlar göçerlerin sınır tanımayan dinamizmini, fetihler, 

akın ve savaşlarla dışa yöneltiyorlardı. Böylece, Türk halkının yerleşikliğe geçiş sürecinin 

göçebelerce aksatılmadan, devleti parçalayarak karmaşaya neden olmadan gelişmesine olanak 

tanınmış oluyordu. Böylece, Osmanlı Devleti, yerleşikliğe geçiş sürecini sağlamlaştırmıştır 

(Akşin, 2005a: 7). On dördüncü yüzyıl boyunca Batı Anadolu nüfusu, doğudan gelen ve 

çoğunluğu şehirli, köylü ya da göçebe Türklerden oluşan insan dalgalarıyla beslendi. (Akşin, 

2005a: 46) Türkmenler, merkezi yönetimin otoritesinden çok oymakbaşlarının sözüne uyarak, 

medresede okumuş kadıdan çok Türkmen “baba”larını dinleyerek kendi törelerince 

yaşıyorlardı (Akşin, 2005a: 25). 

Osmanlı Devleti’nin iskan politikasıyla paralel olarak,  Anadolu dışında yurt edinmeleri söz 

konusu olduğunda Rumeli’yi tercih eden Türkler, (Akşin, 2005a: 18) 13. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren Balkanlar’a yerleşmeye başlamışlardır. 1262 yılında Moğollardan kaçıp 

Bizans’a sığınan Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus ile Bizans topraklarına gelen Türk 

toplulukları Bizans yönetimince Balkanlara yerleştirilmiştir. Keykavus’la birlikte hareket 

eden Sarı Saltık önderliğinde Rumeli’ye geçen on bin aşkın Türk topluluğu, İmparator’un 

izniyle Dobruca’ya yerleştirilir (Kayapınar ve Ayönü, 2015: 25). Yıldırım Bayezid’in Timur’a 

yenilmesi üzerine Balkanlara Türk göçü hızlanmış, Timur’dan kaçan Türkler, Balkanlar’ı bir 

sığınma yeri olarak görmüştür. 1520-1535 yılları arasında balkanlardaki Müslüman nüfusun 

yaklaşık bir milyona ulaştığı ifade edilmektedir (Kayapınar ve Ayönü, 2015: 30-31).   

Karpat, Osmanlı İmparatorluğu’nda 15. ve 16 yüzyıllarda Anadolu’dan Rumeli’ye yapılan 

göçleri üç kategoriye ayırmaktadır: Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan politikası 

gereği Osmanlı’da biriken nüfus fazlasını azaltmak ve Osmanlı idaresini Rumeli’de 

kökleştirmek için devlet tarafından yönetilen göçler;  İkinci olarak, “gönüllü” diyebileceğimiz 

derviş fatihlerin göçleri. Göçmenlerin başında bulunan  “baba”nın ismi kurulan köye verilirdi.  

Üçüncü göç çeşidi ise ceza niteliğinde yapılan göçlerdi. Baba İshak’ın isyancı müritleri, 16. 

Yüzyılda Kızılbaşların Deliorman’a ve Kuzey Anadolu’ya iskan edilmesi cezai nitelikteydi. 

Karpat, doğup büyüdüğü Kuzey Dobruca’da Kızılbaş olarak bilinen Ortaköy, Soğancık, 

Trastenik, Frakatze gibi Kızılbaş köylerinin sakinlerinin 16. yüzyılda Anadolu’dan getirdikleri 

adet, gelenek ve göreneklerini, konuşma ve giyimlerini muhafaza ettiklerini ve kendilerini 

Türk olarak tanıttıklarını ifade etmektedir. Karpat’a göre, 15-16. Yüzyılda Rumeli’ye 

yerleştirilen Türklerin tahmini sayısı 400-500 bin civarındadır (Karpat, 2015: XXVIII). 

1350 yılından sonra uç boylarında akıncılığa hevesli olan gençlerin gözde destinasyonu 

Rumeli’ydi. Ancak, Rumeli yolu Osmanlılaşmaktan geçiyordu. Karesi,  Germiyan, Saruhan 

ve Karaman toprağından gelenler dinini ve töresini değiştirmeden Orhan Gazi’yi bey 

tanımakla Osmanlılaşmış oluyorlardı. Yani Trakya’ya geçiş sonrasında Osmanlı yalnız 

fetihlerle değil, aynı zamanda, diğer beylikler halkının katılımıyla da büyüyordu(Akşin, 
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2005a: 48-49). Osmanlı’daki bu sürgünler, cezalandırmaktan çok bir devlet politikası gereği 

yapılmaktaydı. İnsan topluluklarının özendirilerek ya da zorunlu olarak yeniden 

yerleştirilmesi anlamına gelen sürgünle Anadolu’dan Rumeli yakasına gönüllü olarak uç 

boyunda akınlara katılmak için gelenlerin yanı sıra, uç boyu Balkan yarımadası içlerine 

ilerledikçe iç bölge haline gelen yörelerin Osmanlılaşmasını hızlandırmak için köylü ya da 

göçebe aileler ve topluluklar da sürgün olarak gönderildi. Rumeli yalnız savaşçılarla değil, bir 

miktar sade halkıyla da Osmanlılaştırılıyordu.  Daha önce Anadolu’nun Müslümanlaşmasında 

olduğu gibi Rumeli de de Türkçenin ve İslamiyetin yayılmasında derviş tekkeleri, Mevlevilik 

ve Bektaşilik gibi Anadolu tarikatları önemli roller oynadılar (Akşin, 2005a: 50). 

Anadolu’da göçler genelde Batı’ya, Avrupa’ya olurken, nadiren de olsa bazen de Doğu’ya 

doğru da olmuştur. Örneğin,  İki Türk Devletinin sultanları Yavuz Sultan Selim ve Şahismail 

Safevi’nin arasındaki savaşta Safevilerin tarafını tutan yedi büyük Türkmen aşiretinin Doğu 

Anadolu’dan Azerbaycan’a göç edip İran tarihinde önemli roller oynadığı da bilinmektedir. 

(Karpat, 2015: XXVIII). Tabii bu göçlerin dinsel sebeplerle yapıldığını da belirtmek gerekir.  

Moskova Prensi III. Ivan’ın son Bizans İmparatoru’nun yeğeni Zoe (Sofia) Paleolugus’la 

evlenmesi sonrasında Ivan, Rusya’yı üçüncü Roma olarak ilan etmiş IV. İvan’ın Kazan’ı 

almasıyla II. Katerina döneminde pek çok Kazanlı halk Osmanlı topraklarına göç etmiştir 

(Karpat, 2015: XXX). Bu olay,  Osmanlı’nın kuzeyinde yeni güçlenmeye başlayan Rusya’nın 

güçlenmesiyle birlikte ilerde Osmanlı Devleti’ne yönelik olarak başlayacak kitlesel göçlerin 

habercisi gibiydi. 

Osmanlı’ya göç yalnız Türkler ve Müslümanlarla sınırlı kalmamış, Orta ve Kuzey Avrupa’nın 

Hıristiyan ülkelerinde baskı altında yaşayan Eşkenaz Yahudileri de “hilalli bayrağın adalet ve 

hoşgörü getirdiği” topraklara göç etmişlerdir. Osmanlı’ya yerleşen Yahudiler, devlete 

ödedikleri “haraç” isimli vergi vererek tüm ülkede yerleşme ve mal ve mülk sahibi olma 

haklarına sahiptiler. Osmanlıların Edirne’yi fethetmesi sonrasında Roma’da baskı altında olan 

Yahudiler de Osmanlı Ordularını kurtarıcı olarak görmüşlerdir (Güleryüz, 2015: 52). Fatih 

Sultan Mehmet, İstanbul’u feth ettikten sonra nüfusu azalan şehre taşradan getirttiği Rum ve 

Ermenileri yerleştirmiştir. Ayrıca, İspanya’dan kaçan Yahudilerin İstanbul’a yerleşmelerine 

izin verilmiştir (Karpat, 2015, XXIX). Kastilya Kraliçesi İsabella ve Aragon Kralı 

Ferdinand’ın 1469’da evlenmeleri üzerine iki krallığın gücünü birleştiren Ferdinand ve 

Aragon, 1492’de Granada’nın anahtarını Emir XII. Muhammed’de alınmasıyla, Endülüs 

Emevileri Devleti’ni tamamen ortadan kaldırdılar ve Kovma Fermanı (Elhamra Kararnamesi) 

ile Katolikliği benimsemeyen Hıristiyan ve Yahudilerin ülkeyi terk etmeleri istendi. Bunun 

üzerine Yahudilerin bir bölümü II. Bayezid’in gönderdiği gemilerle Osmanlı topraklarına 

getirildiler ve daha çok ticaret ve liman kentlerine yerleştirdiler (Erhan ve Yakut, 2014: 10). 

II. Bayezit, söz konusu Yahudi göçünün Osmanlı İmparatorluğu’nu “zenginleştirdiği”ni ifade 

etmiştir. Sürgün için üç gün süre verilen bu insanlar büyük ölçüde mal ve mülklerini almadan 

Osmanlı topraklarına girmişlerdi. Ancak, Osmanlı Padişahının ifade ettiği zenginlik ise 

şüphesiz pek çoğu zanaatkar ve esnaf olan bu insanların bilgi birimleriydi. Bayezit, büyük bir 

ileri görüşlülükle bu göçmenlerin Osmanlı’yı zenginleştireceğine inanıyordu.  

Kanuni Sultan Süleyman döneminin başında Anadolu nüfusunun 5 milyon olduğu, Tuna 

Nehri’nin güneyinde Balkan toprakları olarak tanımlanan Rumeli’nin nüfusunun ise 5.2 

milyon olduğu tahmin edilmektedir. Aynı dönemde, Osmanlı’nın toplam nüfusunun ise 11.36 

milyon olduğu tahmin edilmektedir. Karadeniz kıyı bölgeleri dışında halkı Müslümandı. 

1520’li yıllarda Rumeli kent nüfusu da büyük ölçüde Müslümandı.  Edirne nüfusunun %88’i, 

Selanik’in % 75’i ve Niğbolu’nun yarısı Müslümandı. Bu dağılım, bilinçli bir nüfus 
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politikasının ürünüydü. Anadolu’da sürgün olarak gönderilen halk kırsal alanları kontrol 

etmek için savaş sırasındaki nüfus kayıplarından sonra yeniden canlandırılan Balkan 

kentlerine yerleştirilmiştir (Akşin, 2005a: 200-2001). Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan 

politikası kapsamında, bir başka gelişme de 1571 yılında Kıbrıs’ın fethidir. Bu adaya 

Karaman ve Konya gibi illerden bir kısım halkı kendi isteğiyle bir kısmını da zorla göç 

ettirilmişlerdir. Fetihlerin durmuş olması nedeniyle biriken nüfus fazlasının adaya 

gönderilmesiyle bir rahatlama sağlandığı görülmektedir. 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN GERİLEME DÖNEMİNDE GÖÇLERİN 

ETKİLERİ VE SONUÇLARI 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde Balkanlarda azınlıklar bağımsızlık yolunda 

ilerlerken,  Osmanlı İmparatorluğu savaşlarda yeniliyor ve toprak kayıplarına uğruyor ve ülke 

nüfusu sürekli azalıyordu. Kale’nin çok doğru ifade ettiği gibi, azalan nüfus sorununu 

çözebilmek amacıyla oldukça liberal bir göç politikasına gidilmiş, din, mezhep, etnik köken 

farkı gözetmeksizin kabul etmiş oldukları göçmenleri imparatorluğun çeşitli bölgelerine 

yerleştirerek nüfus çeşitliliğini ve dolayısıyla imparatorluğun devamını sağlamayı 

hedeflemiştir.  Rusya’nın genişlemesiyle birlikte göçmenler kitleler halinde Osmanlı’ya 

gelmiş ve bu göçler Osmanlı İmparatorluğu’nu politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve nüfus 

yapısı bakımından değiştirmiş ve dönüştürmüştür (Kale, 2015: 155). Ayrıca, Anadolu’ya 

bütün göç dalgaları içinde Balkanlardan göçün büyüklüğü ve etkileri bakımından diğer 

göçlerden farklı olduğunu da eklemek gerekir.  

Kırım Tatarlarının Osmanlı topraklarına göçleri, Rusların Kırım’ı 1783’te ilhak etmesiyle 

başlamıştır. Bölgeye Rusların iskan edilmeye başlanmasıyla Tatarlar göçe zorlanmıştır. 

Örneğin, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ve sonrasında tahminen 200.000 Kırım 

Tatarı göç etmiştir. (Yakut, 2015: 121-124) Kırım’dan Müslüman göçü 1783’ten itibaren 

küçük göçler şeklindeyken, Kırım Harbi sırasında Ruslar tarafından Osmanlı-İngiliz-Fransız 

askerlere yardım etmekle suçlanan Kırım Türklerinin göçü,1856’da kitlesel boyuta ulaşmıştır. 

Kırım göçmenlerinin sayısı, 1-1,2 milyon olarak tahmin edilmektedir. Kırım göçlerini Çerkes, 

Çeçen ve Abazalar başta olmak üzere birçok etnik gurubun Kafkas göçleri izlemiştir. (Karpat, 

2015, XXX-XXXI)Rusya resmi verilerine göre 1860-1862 yılları arasında göç eden toplam 

nüfus 227.627 kişidir (Yakut, 2015: 125). 

1768 yılında ilk defa Kuzey Kafkasya’ya saldıran Ruslar karşısında yenilen Kafkasya halkları 

kafileler halinde Anadolu’ya göçmeye başladılar. 1812-1815 dönemi 1829 Osmanlı –Rus 

Savaşı, Kırım Savaşı sonrasında da göçler devam etmiştir. 

1859’da Şeyh Şamil’in Ruslara teslim olması ve Çerkeslerin Ruslar karşısında yenilmeleri 

üzerine ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında göçler artarak devam etmiştir. (Karataş, 

2014: 528) 

Özellikle 19. yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya siyasi sebeplerle yapılan göçler, Osmanlı’yı 

derinden etkilemiş ve nüfus dengelerini değiştirmiştir. Osmanlı toplumundan yardım alan 

Müslüman Kafkasyalı göçmenlere Osmanlı Devleti de yeni yerleşim alanları oluşturmuş ve 

yardımlarda bulunmuştur (Akyüz, 2008: 37) 

Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği tarih olan 1783’ten tam 70 yıl sonra başlayan Kırım Savaşı, 70 

yıllık ilhaktan sonra padişahın ordularının kendilerini kurtaracağını umut eden Türkler için 

hayal kırıklığı oldu. Rusya Kırım Savaşı’nı kaybetmesine rağmen Kırım, savaş sonu 

imzalanan Paris Barış Antlaşması’yla Rusya’da kaldı. Kırım Savaşı’dan sonra Kırımdan 

kaçan Türklerin yanında Yahudiler de kaçtılar. Çünkü, bu insanlar savaş sırasında ülkelerinin 
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Rusya’nın elinde çıkmasını ümit etmişler ve “iç dünyalarını göstermişlerdi”. Rus yönetiminin 

sürdüğü kitleler Osmanlı Devleti’ne sığındılar. Özellikle, Tuna boylarına, Bulgaristan 

vilayetlerine ve özellikle Dobruca bölgesine yerleşenler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve 

1912-1913 Balkan Savaşları sonrasında tekrar Osmanlı Devleti’nin kalan topraklarına göç 

etmek zorunda kalacaklardı(Ortaylı, 2017a). Yani bu dönemde, Osmanlı’ya göç edenler, 

Osmanlı’nın balkanlardaki topraklarına yerleştirilirken, 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi ile 

birlikte Anadolu’ya göçler de başlamıştır (Ortaylı, 2017b). 1878 yılında İngiltere, Kıbrıs’ı 

Osmanlı’dan kiralayınca Kıbrıs Türklerinin bir bölümü Anadolu’ya göç etmiştir.  

Göçmen durumuna düşmüş Kırım Tatar ve Nogayları’nın sayısının giderek artması üzerine, 

bu göçmenler yalnız Rumeli’deki çeşitli kent ve kasabaların yanı sıra Anadolu’da da iskanları 

planlandı. Adana ve Konya’da kendilerine gösterilen yerleri beğenmeyenler ya başka yerlere 

gitmişler ya da geri dönmüşlerdir. Osmanlı devleti, iskan politikası gereği, toplu iskan yerine 

dağınık şekilde iskanı ilke olarak kabul etmişti. Bu politikanın amacı,  toplulukları üretici hale 

getirmek, asayişi sağlamak ve göçmenleri yerli halkla kaynaştırmaktı (Yakut,2015: 129). 

1890’lı yıllarda göç eden Kırım Tatarları ve Nogayların önemli bir bölümü Ankara, Konya ve 

Eskişehir gibi Orta Anadolu şehirlerine yerleştirildiler. Öte yandan, Kırım Tatarları, küçük 

gruplar halinde Anadolu’ya göç etmeye devam ettiler. Sürekli göçler sonucunda, 1897 yılında 

Kırım’da nüfus oranı %70’i Rus ve %13’ü Tatar biçimine dönüştü (Yakut,2015: 130). 

1829 Edirne Antlaşması’yla Ruslar, Kafkasya’da Çıldır ve Ahıska bölgelerini alınca, bu 

bölgelerden Anadolu’nun içlerine doğru Müslüman göçü dalgası başlamıştır(Akyüz, 2008: 

38). 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Edirne Antlaşması’nın hükümlerinden 

biri de Prut Nehri sınır kalırken, Memleketeyn’deki (Eflak ve Boğdan-Bugünkü Romanya ve 

Moldova) Müslümanların 18 ay içinde emlak ve arazilerini satıp Memleketeyn’den 

ayrılmaları istenmiştir. Yani Müslümanlar bu ülkenin insanı sayılmamışlardı (Akşin, 2005b: 

111). Ve Ruslar, Balkanlarda ilerledikçe Rus işgaline giren Osmanlı topraklarındaki 

Müslümanlar, Osmanlı’nın Balkanlardaki topraklarının geride kalanlarına ve Anadolu’ya 

göçleri hızlanmıştır. 

1860’lardan itibaren Osmanlı topraklarına akın eden diğer bir halk da Çerkeslerdir. Rusların 

baskısından kaçan Çerkesler, Osmanlı’da Ermeni ve Rum köylerinde meskun kişilerin 

evlerine yerleştirildiler. Osmanlı’ya sığınan Çerkes nüfusun 1 milyon civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Çerkesler öncelikle Kırım Tatarlarına ve Nogay Türklerine iskana açılan 

Rumeli’ye yerleştirildiler. Köstence, Varna, Pristina, Kosova, Plevne ve Sofya dolaylarına 

yerleşen Çerkesler 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında Güney Marmara ve bugünkü 

Suriye ve Ürdün hattında Golan Tepelerine yerleştirildiler (Kaya, 2015: 141-142). Çerkeslerin 

göçü Anadolu’nun demografik yapısını derinden etkilemiştir.  

Osmanlı Devleti, bu dönemde göçü destekler nitelikte politikalar izlemiştir. Örneğin gelenler 

için devlet tarafından Anadolu’nun çeşitli yerlerinde evler yaptırılmış, sağlık ve diğer 

sorunlarıyla da yakından ilgilenilmiştir (Akyüz, 2008: 38).  

1878 Berlin Antlaşması’yla Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın bağımsız olmalarıyla birlikte, 

Balkanlarda yaşayan Türkler başta olmak üzere Çerkesler ve diğer Müslümanlar Anadolu’ya 

göç ettiler. 1878 Berlin Antlaşması’yla Bulgaristan Prensliği kuruldu.  Bu gelişme üzerine 

binlerce Türk Edirne’ye ve Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldı. Anadolu’da yaşayan nüfus 

içinde Müslüman nüfusun oranı hızla yükseldi. Öte yandan, Türkler, Bulgaristan’da azınlık 

durumuna düşmeye başladılar.   



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

563 

 

1878 Berlin Antlaşmasıyla ayrıca, Osmanlı Devleti yönetiminde Müslümanlaşmış Gürcülere 

Rus yönetimi altında kalma ya da Osmanlı idaresine geçme hakkı tanındı. Çok önemli sayıda 

Gürcü bu hakkını kullanarak Osmanlı topraklarına göç etti.  

Balkanlar’dan zorunlu göçe maruz kalan halkların ortak noktaları Türk olmaları gibi etnik bir 

temele değil, Müslüman ya da Yahudilik gibi ortak bir din temelinde görmek gerekir.  

Osmanlı’ya gelen göçmenlerin büyük kısmı geldikleri yerin dilini konuşup Türkçe 

bilmiyorlardı. Yeni kurulan ulus devletlerin, Boşnak, Makedon, Pomak gibi etnik kökenden 

gelenleri “Türk” olarak nitelemesinin nedeni onların Müslüman olmalarıydı. Sırbistan ve 

Yunanistan gibi ulus devletlerden göçenler Osmanlı İmparatorluğu’nun öncelikle 

Balkanlar’daki topraklarına, ardından Anadolu’ya göçmüşlerdir. (Kale, 2015: 158) Bu 

dönemde Anadolu’ya Yahudi göçü de oldu. Yunanlılar, devletlerini kurarken yalnız Türkler 

değil, Yahudiler de saldırıya uğradılar. Eylül 1821 Mora Tripolis katliamı sırasında 

Yahudiler, Müslümanlarla ittifak içinde olduklarından zulme uğradılar. Selanik’in 1912 

Kasım’ında tesliminden sonra Yunan ordusunun saldırılarına maruz kalan kentin Türk ve 

Yahudi nüfusu, 5 Ağustos 1917 yangınında darbe yedi. Yangında 52.000 Yahudi ve 11.000 

Türk evi ve işyeri yok oldu. Sonuçta, 1924 mübadelesinde kent Yahudilerinin büyük kısmı 

Türklerle beraber Türkiye’ye göç etmiştir (Güleryüz, 2015: 62). 

1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’yle de Balkanlarda Türklerin önemli kısmı, yaklaşık 1 milyon 

insan göçe zorlanmıştır. Ardından, 1912-1913 yıllarını kapsayan Balkan Savaşlarında da 

yaklaşık 400-450 bin Türk göçe zorlanmıştır. Göçmenlere arazi verilmiş ve mülk sahibi 

yapılmışlardır (Karpat, 2015, XXXI). Öte yandan, Anadolu’da yaşayan Rumların Balkan 

Savaşları’nda Osmanlı Devleti’nin Yunanistan’la da savaşması dolayısıyla kendilerine 

kuşkuyla bakılması nedeniyle Yunanistan’a ve Yunanistan’ın elindeki Ege Adalarına göçleri 

hızlanmıştır.   

Göç ile ulusal kimlik inşa süreci arasında bir bağ olduğunu ifade eden Karpat’a göre, Osmanlı 

toplumu ve devleti 19. Yüzyılın ikinci yarısında göçler sayesinde değişime uğramış ve “Türk” 

karakteri açık olan bir toplumun ve devletin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır (Karpat, 

2015, XXXIX).  

Kale, (2015: 156) Osmanlı’daki nüfus hareketlerinin yarattığı değişimlerin, kısa, orta ve uzun 

vadede devlet yapısını, işleyişini, politik yaşamı ve toplumu değiştirdiği, modernleşme süreci 

de dahil olmak üzere pek çok sosyal ve politik sürecin şekillenmesinde rol oynadığının altını 

çizerek, Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparak oluşan ulus devletlerin sayılarının artmasıyla 

hızlanan toprak kayıplarıyla birlikte kitlesel göçlerin Osmanlı İmparatorluğu’na doğru 

yönelmesiyle İmparatorluğun eski tebaasının maruz kaldığı zorunlu göçü ve bu göçle gelen 

zorunlu göçmenleri kısıtlamaya gitmeden kabul ettiğine dikkat çekmektedir. 

İmparatorluğu ayakta tutma çabalarının bir sonucu olarak bu kitlesel göç dalgalarından hem 

nüfusu artırmak hem de nüfusu çoğulcu ve heterojen tutmak için yararlanılmıştır. Göçün, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına doğru yönelmesini amaçlayan göç politikasının 

askeri, politik ve sosyal amaçları vardı. Yani, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri, politik ve 

ekonomik reformları gerçekleştirmeye çalıştığı bu dönemde bu göç politikası, yalnız 

demografik kaygılarla gerçekleşmiyordu. Şöyleki, Sultan Abdulmecit’in tahta geçişinden 

(1839) Sultan Abdülhamid’in tahtta kaldığı dönemin sonuna kadar (1909) geçen 70 yılda 

Osmanlı’nın Avrupa’daki toprakları yaklaşık 600.000 kilometre kareden 170.000 kilometre 

kareye düşmüş, nüfusu ise 20 milyondan 4.5 milyona gerilemiştir. Yani İmparatorluk, bu 

dönemde Avrupa’daki topraklarının % 70’den fazlasını ve meslek ve ticaret sahibi olan 

nüfusunun ise % 75’ini kaybetmiştir (Kale, 2015: 156-157). 
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Osmanlı İmparatorluğu’nu artan göç dalgası karşısında göç politikasını ve iskan politikasını 

düzenleyecek ve göçmenlerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek bir göç kurumu da Sultan 

Abdulmecid’in onayıyla 1860 yılında kurulmuştur. “Muhacirin Komisyonu” adındaki bu 

kurum daha önce Şeremaneti İdaresi ve yerel yönetimlerin görevleri arasında bulunan 

göçmenlerin karşılanması, kalacak yerlerin bulunması, ihtiyaçlarının karşılanması ve 

göçmenlerin yerleştirilmesi düşünülen yerlere sevk edilmesiyle ilgili hizmetlerle 

görevlendirilmiştir.  Bu söz konusu dönemde, tüm dünyada göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenen 

tek kurum olan “Muhacirin Komisyonu”, hem göçmenlerin ilk başvurduğu kurum olmuş, hem 

de yeni yerleşim yerlerine yerleşmelerinden sonra da ihtiyaçlarıyla ilgilenmiştir (Kale, 2015: 

158-159). 

1857 yılında Tanzimat Yüksek Kurulu tarafından kabul edilen “Göç ve İskan Kararnamesi”, 

Osmanlı topraklarına göç etmek isteyen göçmenlerin sultanın hükmünü kabul etmeleri ve 

ülkenin kanunlarına uymayı istemeleri koşuluyla iskanlarını ve uygun görülen hazine 

topraklarının ücretsiz olarak kendilerine verilmesini içeriyordu. Kararname, geniş ilgi 

görebilmesi için Avrupa’daki çeşitli gazetelerde duyurusu yapılmıştır. Gelecek göçmenlerin 

dini inançlarına bakılmıyor, hatta dinlerinin gereği ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri garanti 

ediliyordu. Böylece, nüfusun az olduğu bölgelere bu göçmenlerin yerleştirilmesiyle, tarımsal 

üretimin artırılması ve dolayısıyla vergi gelirlerinin de artırılması amaçlanmıştır. Göçmenlere 

arazi tahsisinin yanı sıra ev,  tarım aletleri, tohum verilerek tarımsal üretim için gerekli 

koşullar sağlanmıştır. Tarımsal üretimin artmasıyla, vergi gelirlerinin ve ticaretin artması 

hedeflenmiştir. Ayrıca, tarıma elverişli arazilere yerleştirilen bu göçmenlerden Rumeli’de 

olanlardan 12 yıl ve Anadolu’da olanlardan 6 yıl vergi alınmaması kararlaştırılmıştır (Kale, 

2015: 161). 

Bu liberal göç ve iskan politikasının değişik etnik grupları ve dini grupları kapsamasının 

amacı, çok etnili, dinli ve dilli sosyal yapının korunmasının uzun vadede İmparatorluğun 

toprak bütünlüğünü koruyacağına olan inançtı. Ancak, yukarıda bahsedilen zorunlu göçlerin 

milyonları bulmasıyla birlikte, bu liberal politikada kısıtlamaya gidilmiştir. Çünkü, zorunlu 

göçmenlerin gelmesiyle boş tarım arazileri azalmıştır. Zorunlu göçlerle gelen Kırım 

Tatarlarının ve Balkanlar’dan göçenlerin bir kısmı da sermayeleriyle gelmişler, ticaretle 

uğraşarak yerleştirildikleri kentlerdeki girişimci sınıfı oluşturmuşlardır (Kale, 2015: 161, 

166). Sonuç olarak, Balkanlardan, Kırımdan ve Kafkaslardan 5-7 milyon göçmenin Osmanlı 

İmparatorluğu’na geldiği tahmin edilmektedir. Bu göçmenlerden yalnızca deniz yoluyla 

gelenler resmi istatistiklere yansımış, karayoluyla gelenler kayıt edilmemiştir (Kale, 2015: 

163). 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE GÖÇLER VE MÜBADELE SORUNLARI 

Cumhuriyet döneminde de göçler devam etmiş, gayri Müslimlerin Anadolu’dan ayrılması ve 

onların yerini dışardan gelen Türk ve Müslümanların alması Anadolu’yu Türkleştirmiştir. 

Lozan Antlaşması ile çözüme kavuşturulmamış konulardan biri olan nüfus mübadelesi 

sorunu, 10 Haziran 1930’da Atatürk’le Venizelos arasında kurulan dostluk sayesinde bir 

anlaşmaya varılmış, İstanbul’da yerleşik bulunan Rumlarla Batı Trakya’da yerleşik bulunan 

Rumlar dışında Yunanistan’da yaşayan bütün Türklerle Türkiye’de yaşayan bütün Rumlar 

nüfus mübadelesine tabi tutuldular (Sander, 2009: 94). 

Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli sonuçlarından biri mübadeledir. Ortaylı’nın ifade ettiği 

gibi, her mübadele, yani nüfus değişimi bir yaradır ve derin izler bırakır.  Ortaylı, 

“cumhuriyetçiler etnik temizlik yapmak için mübadeleyi çıkardılar” iddiasının temelsiz 
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olduğunu belirterek, mübadelenin iki taraflı bir anlaşma olduğu ve 1924 mübadelesinin 

Venizelos tarafından önerildiğinin altını çizmektedir. Zira Venizelos, Yunanistan nüfusunu 

artırmak için Türkiye’deki Rum nüfusun Yunanistan’a göçünü desteklemiş, büyük devletleri 

buna ikna etmiştir. Türkiye de kabul etmek zorunda kalmıştır. Çünkü, Türkiye için Birinci 

Dünya Savaşı 10 yıl sürmüştü ve büyük devletlere karşı çıkacak durumda değildi (Ortaylı, 

2017b). 

Mübadele ile Yunanistan’dan Türkiye’ye yarım milyon insan gelmiştir. Türkiye’ye gelen 

göçmen grupları arasında birinci büyük grubu oluştururlar. Türkiye’den Yunanistan’a ise 1.5 

milyon insan göç etmiştir. Yunanistan’da Türkiye’den ayrıldıkları şehirlerin adlarını yaşatmak 

için gittikleri yerlere Nea Fokea, Nea Samson örneklerinde olduğu gibi nea (yeni) kelimesi 

getirerek yeniden isimlendirmişlerdir (Ortaylı, 2017b).  

Ortaylı’nın ifade ettiği gibi mübadele akıllı bir ekonomik tedbir değildir. Mübadele yıllarında 

Türkiye’de belli sektörler Rumların elindeydi. Kayseri ve Niğde esnafları “bu insanları 

göndermeyin, biz aynı dükkanı bile açamayız” diyerek, Rumların gönderilmesine karşı 

çıkmıştır. Öte yandan, Türkiye’ye göç edenler Selanik, Batı Trakya, Yanya, adalar ve 

özellikle Girit’ten gelenlerdi. Bu göçmen nüfus için Türkiye’de özel çalışmalar yapılmıştır. 

Göçmenler de Türkiye’nin gelişimine büyük katkı sağladılar  (Ortaylı, 2017b). Bu kapsamda, 

Anadolu’ya göç eden kitlelerin Türkiye’ye çok fazla sorun olmadan uyum sağladıklarını 

söylemek mümkündür. Mübadeleyi Türk-Rum mübadelesinden çok Müslüman-Ortodoks 

mübadelesi olarak adlandıran Ortaylı, tek kelime Rumca bilmeyen Karamanlı Oğuz 

Türklerinin de Yunanistan ve büyük güçler tarafından mübadele kapsamına dahil edilerek 

Yunanistan’a gönderilmelerini buna örnek göstermektedir (Ortaylı, 2017b). Ayrıca, 1923 

yılında Lozan Antlaşmasıyla İngiltere’nin yönetimine resmen giren Kıbrıs’tan da Türkiye’ye 

göçler artmıştır. 

Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye gelen göçmen sayısı bakımından ikinci büyük grubu 

Bulgaristan’dan gelen göçmenler oluşturur. 1925 yılındaki Türk-Bulgar ikamet sözleşmesiyle 

birlikte başlayan Türkiye’ye göçler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da devam etmiş, Bulgar 

Hükümeti, 1950-1952 yılları arası Türkleri göçe zorlamış, 1960’lar ve 1970’ler boyunca da 

aile birleşmeleri kapsamında yine Türkiye’ye çok sayıda Türk göç etmiştir. Bulgaristan’da 

Türkiye’ye son göç dalgası da 1989 yılında gerçekleşti. Bulgar hükümeti yine ülkesindeki 

Türkleri Türkiye’ye zorla gönderme yolunu seçti. 200.000’den fazla kişi zorla göçe tabi 

tutuldu.  

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’ye gelen göçmenler arasında üçüncü önemli kaynak ülke 

Yugoslavya’dır. Bu ülkeden gelen göçler, hükümetin zorlamasıyla değil, sosyo-ekonomik 

nedenler yüzündendi. 

Romanya’dan da çok sayıda göçmen Türkiye’ye gelmiştir. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı 

sonrasında başlayan göçlerin nedeni, Sırbistan, Karadağ gibi Romanya’nın da Berlin 

Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanmalarının ardından, bu ülkelerin ulus devlet yaratma ve 

azınlıkları baskı altına alma ya da gönderme politikası izlemeleridir(Duman, 2008: 23).  

Romanya’dan Türkiye’ye göçün en önemli sebepleri arasında Romen Yönetiminin tüm 

ülkede uyguladığı kamulaştırma politikaları kapsamında Türklerin de arazilerinin çoğuna el 

koyması ve el konulan topraklara Makedonya ve Banat’tan Ulahların Dobruca başta olmak 

üzere Türklerin yaşadığı bölgelere yerleştirilmesidir. Ulahların Türkleri rahatsız ederek göçe 

zorlama politikası başarılı olmuş, Türkler Türkiye’ye göçmeye başlamışlardır. Bu ülkeden 

göçün bir diğer sebebi ise ekonomik krizdir. Son olarak, Türkiye’nin Romanya’dan 

Türkiye’ye göçü desteklemesi de göçü hızlandıran bir etkendir(Duman, 2008: 35). Öte 
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yandan, dönemin Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Hristiyan Gagavuz 

Türklerinin de göçmen olarak Türkiye’ye gelmelerine izin verilmesi talepleri hükümet 

tarafından kabul görmemiş, Gagavuz Türklerinin Türkiye’ye göçüne izin verilmemiştir  

(Duman, 2008: 39-40). 

Kafkasya’dan Türkiye’ye göçler de hemen SSCB’nin Erzincan Mütarekesi’yle 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı ile elinde tuttuğu Kars ve Ardahan’dan çekilmesinin ardından 

Cumhuriyetin kurulması ve sonrasında da devam etmiştir. Gümrü Antlaşması sonrasında bu 

bölgeye Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan çok sayıda göçmen gelmeye devam etmiş, 

genç Cumhuriyet gelen göçmenlerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir (Aslan, 2007: 342). 

Türkiye Cumhuriyet, ilk kurulduğu yıllarda nitelikli nüfusunun önemli bir bölümünü 

mübadele ve göçler yoluyla kaybettiğinden, dışardan Türkiye’ye gelmek isteyen göçü 

desteklemiştir. Ayrıca, azalan nüfusun artırılması amacı da bu teşvikte önemli bir rol oynar. 

Zira. Savaş ve göçlerle nüfus ve özellikle eğitimli nüfus savaş ve göçlerle önemli ölçüde 

azalmıştır (Duman, 2008: 26). 

Göç olgusunu incelerken bahsetmemiz gereken yalnız Türkiye’ye dışardan gelen ya da 

Türkiye’den dışarıya göç değil, Türkiye’nin biçimlenmesinde en az onun kadar önemli olan iç 

göç, yani köyden kente göçtür. 1950’lerden itibaren hızlanan köyden kente göç 1970’ler 

hızlanmış, günümüzde de devam eden iç göç çağdaş Türkiye’yi şekillendiren bir diğer önemli 

etkendir.  

1948 yılında İsrail’in kurulmasından sonra dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de 

yaşayan Yahudiler de kitleler halinde İsrail’e göç ettiler.  

Son dönemde, özellikle Suriye bunalımıyla birlikte, Türkiye göç veren bir ülke konumundan 

hızla çıkarak Ortadoğu ülkelerinden, Afrika’dan ve Asya’dan düzenli ve düzensiz göç alan bir 

ülke konumuna gelmiştir. İstikrarsız Orta Doğu, özellikle, Suriye, Türkiye’yi hedefleyen göç 

akının kaynağı durumundadır. Çatışma halindeki Suriye ve Irak kökenli göçmelerin yanı sıra, 

Afrika’dan, Pakistan’dan ve Afganistan’dan çok sayıda göçmen Türkiye’de ikamet 

etmektedir. 

Afrikalı göçmenlerin oranı da son yıllarda artmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına 

göre, 2013 yılında Afrika ülkelerinden Türkiye’ye giriş yapan kişi sayısı 143.330’dur. Batı ve 

Orta Afrikalılar arasında en büyük grup Senegallilerdir.  Onları Nijeryalılar takip etmektedir. 

Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Etiyopya ve Somali Cumhuriyeti’nden göçmenler de 

Türkiye’de yaşamaktadır. Afrikalı göçmenlerin büyük bölümü temel sağlık ve toplum 

hizmetlerinden yararlanmadan yaşamaktadırlar (Şaul, 2015:112). 

Günümüzde tarihinin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kalan Türkiye,  Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği tarafından dünyanın en fazla mülteci barındıran 

ülkesi ilan edilmiştir. Zira, Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923’ten 2011 yılında başlayan 

göç dalgasına kadar toplam 2 milyon göçmen ağırlayan Türkiye, 2017 yılına gelindiğinde 3.1 

milyon göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bu rakamlar, ne kadar büyük bir göç dalgasıyla 

karşı karşıya kalındığını gözler önüne sermektedir. Bu kadar büyük bir nüfusun ülkede 

barınması, eğitim ve sağlık sorunlarına çözüm yalnızca Türkiye tarafından bulunmaya 

çalışılmakta uluslararası toplumdan yapılan yardımlar çok az ve yetersizdir.  Ayrıca, bu 

mültecilerin kısa vadede ülkelerine dönmeyecekleri de açıktır. Dolayısıyla, göçmenlere 

yönelik uzun vadeli stratejiler ve politikalar geliştirilmelidir.  
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3 milyonu geçen mültecilerin büyük çoğunluğu Türkiye’yi bir transit ülke olarak görmekte, 

Batı Avrupa ülkelerine gitmeye çalışmaktadırlar. Yasal yollardan gitme olanaklarının sınırlı 

olması nedeniyle Türkiye’deki pek çok göçmen çoğu zaman insan tacirleri vasıtasıyla tekne, 

kayık ve şişme bot gibi güvenli olmayan araçlarla Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına 

ulaşmaya çalışmaktadır. Yüzlercesi Ege Denizi’nde boğularak yaşamını kaybetmektedir. 

Sadece 2015 yılında 1 milyondan fazla yasadışı göçmenin Avrupa’ya ulaşması üzerine 

Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerinde vize serbestliği sağlanması 

karşılığında, Türkiye’yle etkin işbirliği içine girmiş, 2013 yılında imzalanan 2014 yılının 

Aralık ayında yürürlüğe giren Geri kabul Antlaşması’yla Avrupa’ya ulaşan yasadışı göçmen 

sayısında ciddi düşüş olmuş, ancak önceden üzerinde anlaşılan AB’ninTürk vatandaşlarına 

vizelerin kaldırılması taahhüdü Türkiye’deki Terörle Mücadele Yasası’nın kapsamı üzerine 

anlaşmazlık dolayısıyla yerine getirilmemiştir.  

Bu devasa göç dalgası karşısında yalnız kalan ve büyük devletlerden yeterince yardım 

alamayan Türkiye, bir yandan 3 milyonu geçen göçmenlerin beslenme, barınma, eğitim ve 

sağlık sorunlarına çözüm bulmaya çalışmakta,  öte yandan idari reformlar yapmaktadır.  Bu 

kapsamda, Türkiye, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nu  2013 yılında 

TBMM’den geçirmiş ve  söz konusu kanun 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu’nun amacı: “yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de 

kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak 

korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını 

düzenlemektir.”(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2013)  Kurumsal anlamda diğer 

bir önemli gelişme de 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıdır. Önceden 

polis teşkilatının yetki alanı içine giren göç konuları, artık bu sivil teşkilat tarafından organize 

edilmektedir. 

 

SONUÇ 

Türkiye, üç kıtanın keşişim noktasında bulunması nedeniyle göç yollarının ana 

güzergahlarından birisi olmuştur. Anadolu, büyük göçlere ve yer değiştirmelere  sahne 

olmuştur. Söz konusu göçler bu coğrafyada kurulan devletleri ve toplumları derinden 

etkilemiştir. Karpat’a göre, (2015: XXXVIII) göçler sayesinde değişmiş ve milli devlet haline 

gelmiş olan Türkiye’nin günümüz nüfusunun en az % 30-35’inin göçmen ya da göçmen 

çocuğu veya torunudur.  

19. yüzyıldaki Osmanlı İmparatorluğu toprakları içindeki ulus devletlerin kurulmasıyla ve 

Rusya’nın yayılmacı politikalarıyla birlikte yaşanan zorunlu göçler, Osmanlı 

İmparatorluğu’nu yalnız demografik olarak değil, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak derinden 

etkilemiştir. Sonrasında, göçlerin kuruluşunda önemli rol oynadığı Türkiye Cumhuriyeti de bu 

ve sonraki yaşanan göçlerle dönüşmüş, siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak 

zenginleşmiştir.   

Yeni toplum yapımız büyük ölçüde son iki yüz yılda Anadolu’ya gelen ve giden toplulukların 

göç hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır.  Dolayısıyla, göçler, Osmanlı ve Türkiye tarihini 

şekillendiren ve yeni toplumun oluşmasına siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak 

katkılarda bulunan önemli olgulardan biridir.   
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ÖZET: Günümüzün artan rekabet koşullarında insan’ın önemi çok daha belirgin hale 

gelmekte, bir entelektüel sermaye tanımlamasında yer alan insan faktörü, işletmelerin çevresel 

etkilere bağlı olarak gerçekleştirecekleri örgüt geliştirme sürecinde göz önüne alınacak temel 

bileşen olacaktır. Bu bağlamda, insan’ın yönetimindeki stratejik perspektif, örgüt bileşen için 

bir öncül bileşen olabilecektir. İşletmelerde insan kaynakları yönetiminin gelişen stratejik 

rolü, stratejik insan kaynakları yönelimi, uygulanan stratejik iky uygulamaları, halihazırdaki 

insan kaynakları yönetim anlayışının etkinliği ve insan kaynakları yöneticilerinin yetkinliği ile 

ilişkilendirilebilecektir. Bu çalışmada, üretim ve hizmet sektörlerinde turizm, dayanıklı 

tüketim malları, tarım aletleri, sağlık, gsm, otobüs işletmeleri, eğitim, gıda, inşaat, enerji, IT 

ve restaurant iş kollarından 69 orta-büyük ölçekli işletmenin en üst düzey insan kaynakları 

yöneticilerinden veri alınarak işletmelerin stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışlarının 

planlı değişim, organizasyonel öğrenme, bilgi ve kaynak kullanımı, yönetime katılma 

boyutlarında örgüt geliştirme sürecine etkisi incelenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi 

envanter kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Önerilen ilişkilerin teşhisinde korelasyon ve çoklu 

doğrusal regresyondan yararlanılmış, analizler SPSS programında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre stratejik iky etkinliği, örgüt geliştirmenin tüm alt boyutları ile 

ilişkili çıkmış, stratejik iky uygulamalarından iş sağlığı-eğitim ve performans boyutları ise 

örgüt geliştirmenin planlı değişim, bilgi ve kaynak kullanımı ve yönetime katılma 

boyutlarındaki değişime anlamı bir etki sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Organizasyon Geliştirme, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Değişim, Örgütsel Öğrenme 

 

STRATEGIC MANAGEMENT APPROCAH FOR ORGANIZATION 

DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT: In today's increasingly competitive environment, human importance becomes 

more prominent. The human factor, within the concept of intellectual capital, will be the key 

component considered in the organizational development process that enterprises will 

undertake depending on their environmental impact. Accordingly, the strategic perspective of 

human resource management may be a premise factor for the organizational component. The 

increasing strategic role of human resource management in enterprises may be related to the 

strategic human resources orientation, the applied strategic HR practices, the effectiveness of 

current human resource management understanding, and the competence of human resource 

managers. The present study analyzes data obtained from the senior human resources 
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managers of 69 medium and large scale enterprises (tourism, durable goods, agricultural tools, 

health, gsm, bus operations, education, food, construction, energy, IT, and restaurant) and 

examines the effect of organizations' strategic human resource management approaches on 

organizational development process on the basis of planned change, organizational learning, 

knowledge and resource utilization, and management participation dimensions. The data 

collection method in the study was carried out using inventory. Correlation and multiple 

linear regression were used in the diagnosis of the proposed relationships, and analyzes were 

performed in the SPSS program. Research findings suggest that HR activities are related to all 

sub-dimensions of organizational development. It has also been found that the dimensions of 

occupational health-training and performance, among the HRM practices, made a meaningful 

effect to planned change, knowledge and resource utilization, and participation in 

management 

Key Words: Organization Development, Strategıc Human Resource Management, Change, 

Organizational Learning 

INTRODUCTION  

In today’s world where needs change perpetually and competitors have increased their market 

share with innovative breakthroughs, the provision of organizational performance is a 

primarily critical success factor. Enterprises are making intensive efforts to increase the 

efficiency of the organization or development of the organization. Increasing organizational 

performance is considered as one of the important inputs to the continuity of its existence. 

Along with significant changes in the subject and scale of competition since the 1980s, the 

ground has been prepared for changing the process of continuing the existence through 

improved productivity in terms of management.   

The 1980s, which has left its place to competitive strategy instead of strategic planning, has 

opened a door to the period which was replaced by the crisis, information technology and 

globalization, and coping with uncertainty in developing conjuncture or intense attempts to 

adaptation strategies to changing environments. It tends to contemplate the long-term 

strategies of global competition-based businesses, where large businesses are seeking markets 

around the world. Strategic thinking has advanced based on basic skills in the search for the 

shaping of the future. One of the most important success criteria of enterprises that have been 

trying to sustain their assets by capturing competitive power in cyclical fluctuations in 

changing environmental conditions has been sustainable organization development. One of 

the most important managerial tools in this context is strategic human resources management. 

In today's competitive environment, although strategic human resources management is a 

performance-focused approach, any enterprise that implements strategic human resource 

management processes cannot or will not sustain its organizational performance. There are 

many factors at the basis of this problem. Compliance problems seem to be an important 

factor in this problem area. One of the most important points to catch up with sustainable 

competitive advantage under changing environmental conditions and to sustain its presence in 

an uncertain environment has been to adapt to the environment. Compliance process is a very 

important problematic of managerial thinking as a comprehensive field. One of the most 

important dimensions of adaptation today is the person-organization harmony. In a business 

environment where multinational enterprises are heavily involved, there is a cross-cultural 

business life. Whether it is based on cultural or contemporary dynamics, person-organization 

alignment has an important place in business performance. So, the individual performance lies 

in the organizational performance focus. Strategic human resource management - 
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organizational development in this framework are thought to be regulatory influences 

(Turunç, 2013: 323). 

Although organizational performance is a critical organizational success factor that is both 

input and output of strategic human resources management, it is often targeted as a result of 

strategic human resources management. As an additional dimension, the increase in 

environmental changes makes it necessary for a renewing and on going process of increasing 

competition of organizational development of businesses.   

1. THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESES  

In the 21st century, for the organizations that keep their existence, it has become an obligation 

to evaluate the human resource-related titles from a strategic point of view and review and 

make some evaluations about them (Demir, 2009: 36). Human resources management 

functions mainly include human resources planning, business analysis and definitions, 

occupational training and career development, recruitment and selection, job evaluation and 

valuation, performance appraisal, occupational safety and health, industrial relations, personal 

and information systems (Sabuncuoğlu, 2000: 6-7). All these functions need to be associated 

with the objectives and strategies of the organization (Başar, 2016: 6). Managers aiming to 

improve the organization have to manage human resources properly and align organizational 

strategies with individual strategies (Bolat et al., 2009: 318). The creation and implementation 

of organizational strategies and strategic human resource management enhances the 

importance of human resource management (Uyargil, 2013: 262). 

Strategic human resource management refers to the transformation that organizations can 

employ to reach their strategies. It is an activity to prepare each human resource management 

function in such a way as to serve the realization of the strategic plans of the organization and 

to develop them in consideration of human resource management in these plans 

(Bayraktaroğlu, 2011: 300). A new discipline called strategic human resources management 

emerged when the human resources management functions were brought in line with the 

strategic management. Concepts such as strategic planning, strategic development, strategic 

evaluation, strategic rewarding developed the vision of human resources management as a 

result of harmonization of human resources functions with organizational strategy (Ibicioğlu, 

2011: 15). Strategic human resource management, which has the characteristics of human 

resources management, differs from the latter in the organization's overall appeal, its place in 

the management system, its integration with technology (Kalafat, 2016: 13). 

Organization is a rational coordination of the activities of a group of people to achieve some 

common goals through the division of labor, hierarchy of authority and responsibility., while, 

on the other hand, development refers to action, process, and comes to mean a notion that 

develops, and there are two elements: action-process or state-of-the-art and improvement. 

Actually, this definition is very broad; it involves any kind of initiative and everything that is 

done to improve it in the organizational context. Warren Benis defines organizational 

development as an approach to change and as a complex educational strategy. Organizational 

development has come to fruition as a means of predicting the ways in which a given path can 

be passed on to the next level (Babaoğlu and Öktem, 2013: 50). Some definitions of 

organization development are as follows: 

Organizational development is a managerial strategy in organizing the significant differences, 

and it should be accepted as a natural phenomena since various elements of the organization 
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are emphasized (Helvacı, 2008: 174). Organizational development is defined as the control of 

organizations, adaptation to differences, activity etc. as the development of strategies, 

procedures, structural features and repetition in order to eliminate the problems that arise in a 

certain period of time (Öktem and Kocaoğlu, 2012: 115).  Organizational development can be 

defined as an educational strategy involving transformations such as reactions, desires and 

needs that are realized according to the demands and needs of change in organizations 

(Dinçer, 1998: 13). 

Organizational development consists of four basic elements: organizational learning, planned 

change, organizational consulting and activity research (Uçar, 2007: 25). Organizational 

development does not mean a long-running and spontaneous change in organizations. 

Organization development is a change process that is planned and managed in accord with a 

number of goals. The organization development process is examined in five following steps: 

Problem Identification, Diagnosis and Solutions Development, Action, Action Plan and 

Application of Alternatives and finally Evaluation of Results (Öztürk, 1998: 51). 

The relationship between organizational strategies and HR strategies has been examined in 

various studies and it has been stated that the HRM system should adapt and / or unite with 

the demands of the business strategy. From this point of view, the proposal, which is at the 

basis of the SICA, that organizations need different HR practices to adopt a different strategy. 

That is, depending on the strategy adopted within the organization, HR practices will be 

differentiated (Cingöz, 2011: 54-55). In addition to ensuring that the organization is able to 

adapt to the changes and sustain its existence, the development of the human values in the 

organization is the basic aim of the organization development (Baysan, 2004: 20).  

The organization can accomplish this by cooperating and harmonizing with the main purpose 

strategic human resources management department. Performance evaluation function from 

strategic human resources management functions is vital when trying to achieve this 

adaptation. Managers aiming to improve the organization have to manage human resources 

properly and align organizational strategies with individual strategies (Bolat vd., 2009: 318). 

This report argues that the strategic trend in the management of a company's personnel, which 

we are trying to talk about, whether it affects the organizational development process that 

should be applied to senior management in a positive way. Businesses that have achieved a 

strong alignment between business strategies and human resource management practices are 

expected to achieve higher performance (Cingöz, 2011: 173-174). 

It has been tried to determine whether the organizational development process to be applied to 

senior management affects positively by the organizational learning, knowledge and resource 

utilization and management participation dimensions in the declaration. The contribution of 

the management to the organizational development process to be applied to the senior 

management has been evaluated by taking into consideration the human resources 

management and its effectiveness with the same dimensions. 

As organizations expand and develop, they feel a need for change. At this stage, it can be said 

that human resource management practices need to change as well; Because the coordination 

provided by the human resources management to the organizational development stages of the 

event can be changed in a coordinated manner. When this approach is approached, it may be 

the case after the strategic integration organization and HR departments have developed. For 

example, when processes such as managerial success, strategy development, and 

environmental analysis are not sufficiently understood and understood from a managerial 

point of view, integration will cause resource waste. For this reason, it is important to 
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examine the life cycle of the organizations. Various researchers have pointed out that the life 

cycle of the organization influences the human resources strategy to be determined, and the 

organization has divided the life cycle into the periods of entry, growth, maturity and decline 

as detailed below (Smith, 1997: 7-8).  

 It is thought that businesses that achieve a strong alignment between the organization 

and human resource management practices will achieve higher performance. In functional or 

traditional human resource management research, the impact of individual human resource 

management practices on organizational performance has been examined and it has been 

determined that these practices in some way affect performance. 

 However, strategic human resource management is an approach that emphasizes 

vertical (external) and horizontal (internal) alignment. For this reason, when analyzing the 

impact of strategic human resources management on performance, horizontal/internal and 

vertical/external dimensions of the subject should be considered. Because it is known that 

human resource management practices support the business objectives of each other and 

company strategy, and help to achieve competitive superiority.  

 Organization development intends to improve the performance of the organization as a 

whole. This is the main objective of organizational development programs to change the 

beliefs, attitudes and behaviors of organizational members and enable them to communicate 

more effectively with each other. Developing an environment in which they can create an 

environment where they can discuss their problems clearly, make their duties clear, help each 

other, share their thoughts and suggestions with each other, are the basic aims of 

organizational development programs (Koçel, 1989: 25). For this purpose, importance 

between organizational development and strategic human resources emerges again. In the 

research section of the study, it is argued that the organizational development process to be 

applied to the senior management influences the planned change, organizational learning, 

knowledge and resource utilization and management participation positively in the hypothesis 

suggested to be related to the competence of the human resources managers. It turns out that 

the results of the literature reviews are once again critical for the organizational performance 

of human resources strategies. 

In the light of theoretical knowledge explained and previous research findings, The research 

model and the hypotheses below can be proposed for this research: 

Figure 1: Research Model 

 

 

 

 

 

H1: Strategic human resource management approach has positive influence on the dimension 

“planned change” of organizational development. 
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H2: Strategic human resource management approach has positive influence on the dimension 

“organizational learning” of organizational development. 

H3: Strategic human resource management approach has positive influence on the dimension 

“information and resource usage” of organizational development 

H4: Strategic human resource management approach has positive influence on the dimension 

“participation in management” of organizational development 

2. METHOD AND FINDINGS 

2.1. Sampling 

The research was carried out in several types of work field in sectors. Sampling was selected 

from top human resource managers in each companies. 1-year organizational tenure is a 

compulsory criterion for selecting sampling from that institution. 

Unit of analysis in this research is organization. Only one individual, top hr manager, 

participated in this study for that company. 

2.2. Instruments for measuring (scales) and method 

Questionnaire technique is utilized for gathering data. 5-degree Likert scale is used for 

participations’ evaluation 

Strategic human resource management applications: 16 item-scale is  used in the study (Çiçek 

and Demir,2015). The original Turkish scale is developed by Çiçek and Demir (2015). This 

scale is adapted from Chen and Huang (2009), Eryigit (2007), and Mazzanti et al. (2006), 

Delery and Doty (1996), and Khilji and Wang (2007). The scale enables comparing 1 year- 

term of human resource practices and evaluating increment/reduction in satisfaction from 

human resource applications.  

HR Manager’s competency: 9 item-scale is adapted from the study (Erişmiş, 2009). The 

original scale consists of 22 scale, two dimensions. The names of dimensions are professional 

(technical) capabilities and business-related capabilities. Some items are selected from both 

dimensions. 

Strategic human resources management efficiency: The 7 item-scale is adapted from Başar 

(2006). The scale is originally developed with reference to Bartram et. Al (2007) study as 13 

items. 

Organizational development: 12 item mixed scale is utilized for measuring organizational. 

Four dimensions are operationalized for organizational development: organizational learning, 

planned change, information and resource usage, and participation in management. 4-items 

for organizational learning are adapted form Başar (2016).İnformation and resource usage 

scale and participation management scale are adapted from Uçar (2007). These items are 

originally adapted from Murphy (2002), Dinçer (2003), Yeager (1992). 2-item-planned 

change scale is adapted from  Öztop (2014).  

2.3. Demographic information Descriptive analysis  

18 % of participants is female, 31-40 age participants constitute of 29 % of all, and 41-50 age 

group is 33 % of sampling. Participants who have 1-5 year work experience correspond to 

27,5 % of all. 6-10-year experience is related to 29 % of all participants.  
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Table 1: Descriptive statistics of variables 

variable mean Standard 

deviation 

skewness curtosis 

Organiza. 

development 

3,93 0,447 -0,574 1,260 

Strategy.  Hrm 

appli. 

3,636 0,524 -0,712 -0,108 

HR manager 

competency 

3,729 0,665 -0,332 -0,002 

Strateg. HR 

effici 

3,751 0,573 -0,582 0,686 

 

2.4. Reliability and Validity of Scales 

Varimax Rotated, Principle Component Analysis is utilized in the validity analysis. The items 

that have eigenvalue higher than 1 and loaded by the value of 0,5 or higher on the one factor 

are considered. The item loaded on more than one factor with the difference score of 0,1 or 

lover are removed from the analysis. That is to say, after factor analysis result, one iteration is 

carried out. Cronbach alpha internal consistency is calculated (above 0,7) for reliability 

analysis. 

Table 2: Reliability and validity of strategic human resource applications scale 

F
a
ct

o
r
 

Items Factor 

loads 

Eigenvalues Explained 

variance 

(%) 

Reliability of 

sub-

dimension 

1 7. One of the activities 

executed in organization 

is application for 

developing skills of 

problem solving  

0,868 3,982 17,695 0,831 

8. Forming job teams in 

organization 

0,858 

9. Forming teams for 

developing quality in 

organization 

0,654 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

577 

 

2 1. Training in adequate 

level for employees 

0,800 1,859 16,674 0,665 

11. Development of 

conditions fot job health 

and safety 

0,785 

2 Management skills 

training depending on 

employees’ work 

0,654 

3 16. Activities for 

developing relationships 

between supervisor and 

subordinate 

0,861 1,496 15,866 0,735 

15. Initiative is allowed 

when delegation is 

required 

0,782 

14. Present orientation 

training for newly-hired 

employee 

0,673 

4 10. Develop cooperative 

work environment and 

supportive job 

relationships 

0,796 1,137 14,945 0,584 

4.Emphasizing result 

oriantation for 

performance appraisal 

0,603 

6. Desire to keep on the 

salary difference 

considering performance 

for the employees 

having the same job title 

0,563 

5. Pay and 

compensation stress 

effort and work 

discipline instead of 

only job title 

0,480 

Total  65,180 0,799 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,646  

Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-square 324,556 

df 78 
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Sig. 0,00 

Three items are deleted. Four factors are emerged in the result of factor analysis. The factors 

are named in the light of items’ meaning content grouped. They are team developing, health 

and safety-training, delegation-relation, working performance. 

Table 3: Reliability and validity of strategic human resource efficiency scale 

F
a
ct

o
r
 

Items Factor 

loads 

Eigenvalue Explained 

variance 

(%) 

Reliability of 

sub-

dimension 

1 13.The human resource 

management strategies 

are integrated with 

company strategies, 

efficiently 

0,855 3,619 51,694 0,853 

14.Human resource 

applications are 

integrated with internal 

consistency 

0,857 

15.Human resource 

employee has effect on  

human resource 

management strategies. 

0,777 

18.Company changes 

recruitment strategies for 

enabling to carry out job 

or institution strategies 

0,743 

17.Company arranges 

salary and compensation 

system regularly  to reach 

long term strategic aims 

for the sake of helping 

managers 

19.Developing programs 

are designed with 

reference to support 

strategic changes 

0,671 

0,733 

2 16. Human resource 

strategy is different from 

work strategy in the 

company.  

0,922 1,146 16,371 - 

Total  68,065 0,731 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,800  

Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-square 203,143 

df 21 

Sig. 0,00 
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One item is deleted. 16th item is grouped as separate dimension. Because this item constitute 

one factor as only one item, it is not preferred to use in the analysis. The strategic human 

resource management efficiency scale is group as one factor. 

Table 4: Reliability and validity of strategic human resource managers’ competency 

scale 

F
a
ct

o
r
 

Items Factor 

loads 

Eigenvalue Explained 

variance 

(%) 

Reliability of 

sub-

dimension 

1 4.HR manager 

determines HR vision 

and ensure it to spread in 

the company 

0,867 4,475 49,722 0,847 

1.HR manager predicts 

the possible effects of 

internal and external 

environment changes 

0,793 

2.HR manager has 

leadership features. 

0,792 

5. HR manager is aware 

of hr applications of 

competitor firms 

0,741 

9. Hr manager has 

knowledge and 

experience about work 

process and business 

process re-enginerring 

0,612 

2 8. Hr manager has work 

managerial experience 

for critical work fields 

except for human 

resource management 

0,940 1,638 18,195 0,843 

7.Hr manager has work 

experience for critical 

work fields except for 

human resource 

management 

0,900 

6. Hr manager has 

external network for 

custormers 

0,728 

3.HR manager can 

predict the financial 

effects of hrm 

applications 

0,566 

Total  67,917 0,864 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,784  

Bartlett’s Test of Approx. Chi-square 343,353 
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Sphericity df 36 

Sig. 0,00 

 

Two factors emerge in the end of  factor analysis. The factors are named as functional 

competency and competency in other fields, respectively. These names are in accordance with 

original factor names that are professional (technical) capabilities and business-related 

capabilities. 

Table 5: Reliability and validity of organizational development scale 

F
a
ct

o
r
 

Items Factor 

loads 

Eigenvalue Explained 

variance 

(%) 

Reliability 

of sub-

dimension 

1   3,852 32,560 0,766 

3. Our future is under danger if 

we don’t consider the learning 

0,844 

2.The learning as a tool for 

development is one of the core 

values in the company 

0,710 

1.Learning skill in the company 

is seen as core value for 

improvement. 

0,756 

4. The resource allocated for 

training in our company is 

considered as investment, not 

expense 

0675 

2 11. Necessity for change occurs 

in every institutions due to the 

several reason 

0,788 1,462 13,293 0,653 

5.I can reach the information to 

carry out my work immediately 

0,732 

10.The aims are determined via 

group decision 

0,646 

3 9. Subordinates’ idea is always 

considered and utilized at 

decision making process. 

0,848 1,125 10,223 0,436 

12.My first reaction to changes in 

our institution is positive 

0,671 

4 7. Employees in the company 

have freedom for personal values 

and ethics dimension of decisions 

0,766 1,032 9,381 0,348 

8.The subordinates can’t  fully 

participate in decisions about 

their work 

0,717 

Total  65,456 0,752 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,754  
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Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-square 203,318 

df 55 

Sig. 0,00 

Four dimensions emerged at the end of factor analysis. 3 rd ve 4 th dimensions are not used 

for diagnosing relationship between variables due to low level reliability. The first factor is 

named as organizational learning, and the second factor is named as planned change, 

information and resource usage, and participation in management. The second factor consists 

of different meaning types of items. These items are related to other  3 dimensions of 

organizational development . Therefore, this factor is named as other dimension.  

Relationships between variables 

Correlation values between variables are shown at Appendix 1. The most significant relation 

is between hrm manager functional role and strategic hrm efficiency (0,604). Organizational 

development learning has a positive relation with strategic hrm efficiency (0,539). 

Table 6: Effects of independent variables on organizational learning 

Dependent variable 
Organizational development 

(organizational learning) 

 

Independent variables Standard Beta  T  P   

Strategic hrm applications (team 

development) 

Strategic hrm applications (health 

and safety-training) 

Strategic hrm applications 

(delegation-relations) 

Strategic hrm applications 

(working performance) 

Hrm manager’s  competency 

(functional) 

Hrm manager’s  competency 

(other) 

Strategic hrm efficiency 

0,179 

 

0,085 

 

0,134 

 

0,098 

 

0,076 

-0,049 

0,314 

1.450 

 

0,729 

 

1.154 

 

0,770 

 

0,523 

-0,407 

2.243 

0,152 

 

0,469 

 

0,253 

 

0,444 

 

0,603 

0,686 

0,029 

 

R2: 0,385  Adj. 

R2:  

0,314  

F :5,451  Significance:0,00  
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Only strategic human resource efficiency dimension of independent variables has significant 

effect on organizational learning dimension of organizational development. This variable 

explains 38,5 % of variance in organizational learning, positively.  

 

Table 7: Effects of independent variables on other organizational development 

dimensions 

Dependent variable 

Organizational development (information and 

resource usage, participation in decision, 

planned change) 

 

Independent variables Standard Beta  T  P   

Strategic hrm 

applications (team 

development) 

Strategic hrm 

applications (health 

and safety-training) 

Strategic hrm 

applications 

(delegation-relations) 

Strategic hrm 

applications (working 

performance) 

Hrm manager’s  

competency 

(functional) 

Hrm manager’s  

competency (other) 

Strategic hrm 

efficiency 

-0,193 

 

0,243 

 

0,092 

 

0,370 

 

0,093 

 

-0,084 

 

0,283 

-1,641 

 

2,189 

 

0,831 

 

3,042 

 

0,673 

 

-0,725 

 

2,118 

0,106 

 

0,032 

 

0,409 

 

0,003 

 

0,504 

 

0,471 

 

0,038 

 

R2: 0,440  Adj. R2: 0,376   

F : 6,858  Significance:0,00  

 

Health and safety, training, working performance of strategic human resource applications 

have significant effects on the organizational development. These hr functions have critical 

role on organizational development process. In addition, strategic hrm efficiency affect the 

organizational development process. Health and safety, training, working performance of 
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strategic human resource applications and strategic hrm efficiency can explained 44 % of 

variance in organizational development. The most significant effect belongs to working 

performance of strategic hr application, relatively. Health-safety and training dimensions of 

hrm applications have the least significant effect on organizational development. 

 

4. RESULT AND DISCUSSION  

According to research findings, organizational learning dimension of organizational 

development was directly related to the effectiveness of strategic HRM activities implemented 

in the business. The competence of a specific HRM function or HRM manager does not 

directly affect the organization's organizational learning process. 

The other dimension of organizational development is the use of information and resources, 

planned change, participation in management;occupational health and safety, education, work 

performance is affected by the size of the human resources function. Strategic HR process 

effectiveness provided a meaningful impact for this organizational development process 

dimension. 

According to the findings, the organizational development process has not been influenced by 

the competencies of the human resources managers in other words the organizational 

development process was not related to the individual factors. According to participants, the 

organizational factors will be improved by the structural factors not the person. In terms of 

human resources functions with significant impact in all areas during the organizational 

development process the critical role of the practices of occupational health and 

safety  particularly in sharing  knowledge and experience, the group and the institutional 

performance to be obtained in the process of organizational development maintenance of the 

organizations’ competitive status  with intellectual capital perspective with the trainings of the 

employees and synergistic aggregations of individual performances will be the most critical 

human resources functions. 

The planned direction of the change in the strategic human resources perspective in this 

context may be influenced by the human resources functions in question. Due to the fact that 

health and safety, training, and working performance (individual, departmant, and group 

level) (formal-informal) of dimensions gained by strategic role for human resource 

management are considered as more efficient for participants, organization development 

process can be executed more suffessfully in especially service sector. Sampling is mostly 

collected from service sector.  

             Nowadays, proje-type organizations are common in instutions/companies and team-

focus working gains critical role for performing in sector. In this context, It is not false to say 

that training and working performance of dimensions are directly related to organization 

development process. 
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APPENDIX 

Correlations Table 

 Team 

develop 

Health 

safety 

training 

Delegation 

reation 

perform Hr 

manager 

other 

Hr 

manager 

funct 

Strategic 

hrm 

efficiency 

Org 

development 

learning 

Team 

develop 

 1 ,399** ,285* ,473** ,206 ,370** ,370** ,227** 

Health safety  

training 

,399** 1 ,298* ,242* ,272* ,337** ,326** ,384** 

Delegation 

reation 

 ,285* ,298* 1 ,132 -,084 ,183 ,376** ,288**,* 

performance  ,473** ,242* ,132 1 ,320** ,476** ,487** ,505** 

Hr manager 

other 

,206 ,272* -,084 ,320** 1 ,502** ,262* ,174 

Hr manager 

funct 

 ,370** ,337** ,183 ,476** ,502** 1 ,604** ,425** 

Strategic hrm 

efficiency 

,370** ,326** ,376** ,487** ,262* ,604** 1 ,539** 

Org 

development 

learning 

,227** ,384** ,288**,* ,505** ,174 ,425** ,539** 1** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ÖZET: Mesleki düşünceler ile mesleki tükenmişlik boyutları arasında ilişkili olup 

olmadığının tespit edilmesi amacı ile gerçekleştirilen bu araştırma Yalova ilinde Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, bağımsız çalışan muhasebe meslek 

mensuplarını kapsamaktadır. Yalova SMMM Odası ile yapılan telefon görüşmesi sonucunda 

ise 13.06.2017 tarihi itibari ile 260 üyenin olduğu, 146 meslek mensubunun ise bağımsız 

çalıştığı öğrenilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, demografik özelliklere 

ilişkin kişisel bilgi formu ve ile meslek mensuplarının meslekle ilgili düşüncelerinin tespitine 

yönelik form kullanılmıştır. Mesleki düşüncelere yönelik bilgi formu daha önce Kemal 

TAYSI tarafından 2012 yılında kaleme alınan “Muhasebe Meslek Mensuplarında 

Tükenmişlik Sendromu Üzerine Kırklareli İlinde Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezinde 

kullanılmıştır. Anket kapsamına bağımsız olarak faaliyet gösteren 146 üye ana kitle olarak 

belirlenmiştir. Yüz yüze anket ve online anket yöntemi ile 146 üyeden 60 adedine anket 

uygulanmıştır. Anket katılım oranı (60/146)*100=0,41 olarak hesaplanmıştır. 

Anket uygulama dönemi 1 Aralık 2016 - 1 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir. Araştırma 

verilerinin analizi SPSS.16 istatistik paket programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz 

sırasında Wilcoxon Sıra-Toplam testi, Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney U testi ve 

Kendall\'s tau_b korelasyon analizi teknikleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 

Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri mesleki tükenmişlik boyutları 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Mesleki Tükenmişlik, Mesleki Düşünceler 

 

OCCUPATIONAL BURNOUT IN ACCOUNTING PROFESSIONALS:  

THE CASE OF YALOVA PROVINCE 

 

ABSTRACT: This research, which is carried out with the aim of determining whether there 

is a relationship between occupational considerations and occupational burnout dimensions, is 

registered in the Chamber of CPA in Yalova and includes independent professional 

accountants. As a result of the telephone conversation with Chamber of CPA in  Yalova, it 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

587 

 

was learned that 260 members were working as of 13.06.2017 and 146 professional 

accountants worked independently. 

As a means of data collection in the survey, Maslach Burnout Scale, a personal information 

form for demographic characteristics, and a form for identifying occupational considerations 

of professionals were used. The information form for professional thinking has been used in 

the graduate thesis titled "A Study on Burnout Syndrome in Accounting Professionals in the 

Province of Kırklareli " previously taken by Kemal TAYSI in 2012. 

The 146 members who were independently worked were identified as the main group in the 

survey. A questionnaire of 60 were administered by face to face and online survey method  

from 146 main group accountants. The survey participation rate (60/146) * 100 = 0.41 was 

calculated. The survey period was set as 1 December 2016 - 1 June 2017. 

Analysis of the research data was carried out through the SPSS.16 statistical package 

program. Wilcoxon rank-sum test, Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U test and Kendall's 

tau_B correlation analysis techniques were applied during the analysis. 

As a result of the research, the relationship between participants' occupational expressions 

participation levels and occupational burnout dimensions was analyzed. 

Key Words: Professional Burnout, Certified Public Accountant, Professional Accountant 

GİRİŞ  

Tükenmişlik kavramı Maslach ve Jakson tarafından “ duygusal bitkinlik ve kinizmin, "insan 

odaklı iş" yapan kişiler arasında sıklıkla görülen bir sendromu” olarak tanımlanmaktadır. 

(Maslach ve Jakson, 1981:99). Tükenmişliğin üç temel boyutu bulunmaktadır. Duygusal 

tükenme; bitmiş duygusal kaynakların ve enerji eksikliğinin hissedilmesi, tükenmişliğin en 

önemli belirleyicisidir. Kişisel başarıda düşüş hissi; depresyon, düşük moral, kişiler arası 

ilişkilerde geri çekilme, üretkenliğin azalması, baskılar ile baş edebilmede yetersizlik, 

başarısızlık duygusu nedeni ile Kişinin kendini olumsuz değerlendirmesi durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Duyarsızlaşma ise kişinin hizmet verdiği insanlara karşı duygudan yoksun 

şekilde davranması, onlara birer eşya gibi davranması durumu olarak 

tanımlanmaktadır.(Ertürk ve Keçecioğlu, 2012:42). 

Serbest muhasebeci ve mali müşavir ise 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve 

Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu md.2 de mesleğin konusu ile birlikte şöylece 

tanımlanmıştır.  

“Mesleğin konusu gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, 

defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini 

düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat 

ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim 

yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve 

benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 
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Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî 

müşavir denir.” 

İlgili kanunun 4. Maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel şartlarını şöylece 

belirtilmektedir: 

“a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm 

saklıdır). 

b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. 

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

d) (5786 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Türk Ceza 

Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(*) 

(*) (5786 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile değişmeden önceki şekli)Taksirli suçlar hariç 

olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, 

ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 

gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, 

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi 

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak. 

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak. 

f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.” 

Meslek mensubu olabilmenin özel şartları ise 3568 sayılı kanunun 5. Maddesinde şöylece 

belirtilmektedir: 

“A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler 

dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 

Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde 

mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu 

fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. 

b) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) En az üç yıl 

staj yapmış olmak.(*) 

c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak. 

(5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Kanunları 

uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra 

yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. (**) 
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d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak. 

B) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra, Yürürlük: 

26.07.2008)(***) 

(*) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Staj amacıyla serbest 

muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak. 

(**) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Türkiye genelinde 

malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme 

yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve 

kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 

yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz. 

(***) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile kaldırılmadan önceki şekli) Serbest 

muhasebeci olmanın şartları: 

(A/a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret 

liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj şartını yerine getirmiş olmaları 

halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışırlar. "Serbest 

muhasebeci malî müşavir" unvanını kullanamazlar ve Kanunun (2/A) maddesinin (b) ve (c) 

bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 

yıl, ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır.” 

Bu çalışmada Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğinde mesleki tükenmişlik 

özellikleri Yalova ili özelinde incelenmiştir. Mesleki tükenmişlik özelliklerinin boyutları 

itibari ile meslekle ilgili düşüncelere katılım düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

SPSS.16 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

1.ARAŞTIRMA 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışma da Yalova ilinde faaliyet gösteren ve bağımsız çalışan muhasebe meslek 

mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeylerinin mesleki tükenmişlik boyutları itibari ile 

belirlenmesi,  meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili düşünceleri ile mesleki tükenmişlik 

boyutları arasında ilişkili olup olmadığının tespit edilmesi çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır.  

1.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Bu araştırma, Yalova ilinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, 

bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarını kapsamaktadır. TURMOB internet sitesinde 

yer alan üye bilgilerine göre Yalova ilinde 26’sı serbest muhasebeci, 226’sı serbest 

muhasebeci ve mali müşavir olmak üzere toplamda 252 Muhasebe meslek mensubu 

bulunmaktadır. (http://www.turmob.org.tr; 13.06.2017). Yalova SMMM Odası ile yapılan 

telefon görüşmesi sonucunda ise 13.06.2017 tarihi itibari ile odaya kayıtlı 260 üyenin olduğu, 

146 meslek mensubunun ise bağımsız çalıştığı öğrenilmiştir. Anket kapsamına bağımsız 

olarak faaliyet gösteren 146 üye ana kitle olarak belirlenmiştir. Yüz yüze anket ve online 

anket yöntemi ile 146 üyeden 60 adedine anket uygulanmıştır. Anket katılım oranı 

(60/146)*100=0,41 olarak hesaplanmıştır. Anket uygulama dönemi 1 Aralık 2016 - 1 Haziran 

2017 olarak belirlenmiştir. 

http://www.turmob.org.tr/
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1.3. Araştırma Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, demografik özelliklere 

ilişkin kişisel bilgi formu ve ile meslek mensuplarının meslekle ilgili düşüncelerinin tespitine 

yönelik form kullanılmıştır. Mesleki düşüncelere yönelik bilgi formu daha önce Kemal 

TAYSI tarafından 2012 yılında kaleme alınan “Muhasebe Meslek Mensuplarında 

Tükenmişlik Sendromu Üzerine Kırklareli İlinde Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezinde 

kullanılmıştır. Araştırma da yer alan anket formu hazırlanırken adı geçen bu çalışma da yer 

alan anket formu sorularından yararlanılmıştır.   

1.4. Verilerin Toplanması: 

Çalışma analizinde kullanılan ham veriler Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyet gösteren 

muhasebe meslek mensuplarına anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket formunda yer alan 

sorulardan ilk 12 adedi meslek mensupların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

sorulardır. Anket formunda yer alan ikinci grup sorular meslek mensuplarının meslek 

hakkındaki düşüncelerini ve mesleki algılarını tespit etmeye yönelik 9 adet sorudan 

oluşmaktadır. Anket formunun üçüncü grup soruları ise Maslach Tükenmişlik Ölçeğine ait 22 

sorudan oluşmaktadır.  Anket formunda toplamda 43 soru bulunmaktadır. 

1.5. Verilerin Analizi: 

Araştırma verilerinin analizi SPSS.16 istatistik paket programı aracılığı ile 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sırasında Kendall's tau_b korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Uygulanan test sonuçları tablolar aracılığıyla sunulmuş ve araştırmanın amacına yönelik 

bulgular yorumlanmıştır. 

1.6. Araştırmanın Güvenilirliği: 

Güvenilirlik, bir testin veya ölçeğin ölçülmek istenen olguyu tutarlı ve istikrarlı bir biçimde 

ölçme derecesidir (Dinç ve Tuncer, 2015:325). Aşağıda yer alan tabloda Cronbach's Alpha 

Güvenilirlik Katsayısı değerlerine göre ölçeğin güvenilirliğinin nasıl ele alınması gerektiğine 

ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Cronbach's Alpha Güvenilirlik Katsayısı 1’e ne kadar yakınsa 

o kadar güvenilirliğinin yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Tablo1:  Cronbach's Alpha Katsayısı Güvenilirlik Kategorileri 

Cronbach’s Alpha Katsayısı Güvenilirlik 

α ≥ 0.9 Mükemmel 

0.9 > α ≥ 0.8 İyi 

0.8 > α ≥ 0.7 Kabul Edilebilir 

0.7 > α ≥ 0.6 Şüpheli 

0.6 > α ≥ 0.5 Kötü 

0.5 > α Güvenilmez 

Kaynak: http://www.ekonomianaliz.com/guvenilirlik-analizi-reliability-analysis/ 

03.08.2016. 
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Anket formunda yer alan ve çalılaşmanın esas konusunu oluşturan Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği sorularının güvenilirlik katsayısı (Cronbach's Alpha) 0,702 olarak hesaplanmıştır. Elde 

edilen katsayıya göre anket formunun güvenilirliği “Kabul Edilebilir” seviyededir. 

Tablo 2: Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha  

Katsayısı Değeri 

Soru Sayısı 

Meslek İle İlgili Düşünceler ,773 9 

Duygusal Tükenme Boyutu ,890 9 

Kişisel Başarıda Düşüş Hissi Boyutu ,761 8 

Duyarsızlaşma Boyutu ,660 5 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği ,702 22 

Tüm Anket Formu ,746 43 

Tüm Anket Formu’na ilişkin soruların güvenilirlik katsayısı ise (Cronbach's Alpha) 0,746 

olarak hesaplanmıştır. 

 

1.7. Araştırmanın Hipotezleri: 

Meslek hakkındaki düşüncelere katılım düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri alt boyutları 

arasındaki ilişkiye yönelik hipotezleri şöylece belirtmek mümkündür: 

H1: Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duygusal Tükenmişlik 

Boyutu arasında ilişki bulunmamaktadır. 

H2: Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Kişisel Başarıda Düşüş 

Hissi Boyutu arasında ilişki bulunmamaktadır. 

H3:Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duyarsızlaşma Boyutu 

arasında ilişki bulunmamaktadır. 

 

2.BULGULAR 

Araştırma bulgularını demografik bulgular, meslek hakkındaki düşüncelere ilişkin bulgular,  

hipotez testlerine ilişkin bulgular olmak üzere üç başlık halinde kaleme almak mümkündür. 
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2.1.Demografik Bulgular 

Tablo 3: Cinsiyet Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Erkek 31 51,7 51,7 51,7 

Kadın 29 48,3 48,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

Katılımcıların cinsiyet dağılımları incelendiğinde %51,7 ‘sinin Erkek, %48,3’nün ise Kadın 

olduğu görülmüştür. 

Tablo 4: Yaş Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 25-34 13 21,7 21,7 21,7 

35-44 28 46,7 46,7 68,3 

45-54 12 20,0 20,0 88,3 

55 ve üzeri 7 11,7 11,7 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde %21,7 ‘sinin 25-34 yaş, %46,7’sinin 35-44 yaş, 

%20’sinin 45-54 yaş, %11,7’sinin ise 55 ve üzeri yaş grubunda olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 5: Eğitim Durumu Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Lise 3 5,0 5,0 5,0 

Ön Lisans 7 11,7 11,7 16,7 

Lisans 45 75,0 75,0 91,7 

Yüksek Lisans 4 6,7 6,7 98,3 

Doktora 1 1,7 1,7 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  
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Katılımcıların eğitim durumu dağılımları incelendiğinde %5 ‘nin lise mezunu, %11,7’sinin 

önlisans mezunu,  %75’nin lisans mezunu, %6,7’sinin yüksek lisans mezunu,   %1,7’sinin ise 

doktora mezunu olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 6: Medeni Hal Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Evli 46 76,7 76,7 76,7 

Bekar 13 21,7 21,7 98,3 

Dul/Boşanmış 1 1,7 1,7 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

Katılımcıların medeni hal dağılımları incelendiğinde %76,7 ‘sinin “Evli”, %21,7’sinin 

“Bekar”, %1,7 sinin ise “Dul/Boşanmış” durumda olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 7: Sahip Olunan Çocuk Sayısı Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 0 18 30,0 30,0 30,0 

1 18 30,0 30,0 60,0 

2 19 31,7 31,7 91,7 

3 5 8,3 8,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

Katılımcıların sahip olunan çocuk sayısı dağılımları incelendiğinde %30’nun 0 çocuk, 

%30’nun 1 çocuk, %31,7’sinin 2 çocuk, %8,3’nün ise 3 çocuk sahibi olduğu görülmüştür. 

Katılımcılar arsında 3 den fazla çocuk sahibi olan bulunmamaktadır. 

Tablo 8: Unvan Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 SM 1 1,7 1,7 1,7 

SMMM 59 98,3 98,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

Katılımcıların unvan dağılımları incelendiğinde %98,3’nün Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

(SMMM), %1,7’nin ise Serbest Muhasebeci unvanına sahip olduğu görülmüştür. 
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Tablo 9: Meslekteki Deneyim Yılı Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 0-5 Yıl 8 13,3 13,3 13,3 

6-10 Yıl 10 16,7 16,7 30,0 

11-15 Yıl 11 18,3 18,3 48,3 

16-20 Yıl 16 26,7 26,7 75,0 

20 Yıl üzeri 15 25,0 25,0 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

Katılımcıların mesleki denetim yılı dağılımları incelendiğinde %13,3’nün 0-5 yıl,   

%16,7’sinin 6-10 yıl, %18,3’nün 11-15 yıl,   %26,7’sinin ise 16-20 yıl, %25’nin ise 20 yıl ve 

üzeri mesleki deneyime sahip olduğu görülmüştür.  

Tablo 10 : Günlük Çalışma Saati Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 5-6 Saat 2 3,3 3,3 3,3 

7-8 Saat 27 45,0 45,0 48,3 

8 Saat üzeri 31 51,7 51,7 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

Katılımcıların günlük çalışma saati dağılımları incelendiğinde  %1,3’nün 5-6 saat,   %45’nin 

7-8 saat,  %51,7’sinin 8 saat ve üzeri çalıştığı görülüştür.   

Tablo 11: Aylık Net Gelir Düzeyi Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 0-1300 TL 1 1,7 1,7 1,7 

1301-2000 TL 11 18,3 18,3 20,0 

2001-3000 TL 16 26,7 26,7 46,7 

3001-4000 TL 13 21,7 21,7 68,3 

4001-5000 TL 7 11,7 11,7 80,0 

5000 TL Üzeri 12 20,0 20,0 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  
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Katılımcıların aylık net gelir düzeyi dağılımları incelendiğinde %1,7’sinin 0-1300 TL, 

%18,3’nün 1301-2000 TL, %26,7’sinin             2001-3000 TL, %21,7’sinin 3001-4000 TL, 

%11,7’sinin 4001-5000 TL, %20’sinin ise 5000 TL ve üzeri aylık net gelir düzeyine sahip 

oldukları görülmüştür.  

 

Tablo 12: Eşin Çalışma Durumu Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Evet 34 56,7 56,7 56,7 

Hayır 26 43,3 43,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

Katılımcıların eşlerinin çalışma durumu dağılımları incelendiğinde katılımcıların %56,7’sinin 

eşinin çalıştığı, %43,3’nün ise eşinin çalışmadığı görülmüştür.  Eşi çalışmayan yüzdelik 

dilimin içerisinde medeni durumu bakar ve dul/boşanmış olanların da bulunduğunu 

unutmamak gerekmektedir. Eşi bekar ya da dul/boşanmış olan katılımcı sayısı 14’tür. Aslında 

evli olup da eşi çalışmayan sayısı 26-14=12 kişidir. Yüzde olarak hesaplamak gerekirse eşi 

olup da çalışmayan katılımcı sayısı %20’dir. 

 

Tablo 13: Bağımlılık Seviyesinde Sigara Kullanma Durumu Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Evet 24 40,0 40,0 40,0 

Hayır 36 60,0 60,0 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

Katılımcıların sigara bağımlılık durumuna ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların 

%40’nın kendini sigara bağımlısı olarak gördüğü tespit edilmiştir. 

 

Tablo 14: Bağımlılık Seviyesinde Alkol Kullanma Durumu Dağılımı 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Evet 1 1,7 1,7 1,7 

Hayır 59 98,3 98,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

Katılımcıların alkol bağımlılık durumuna ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların 

%1,7’sinin kendini alkol bağımlısı olarak gördüğü tespit edilmiştir. 
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2.2.Meslek Hakkındaki Düşüncelere İlişkin Bulgular 

 

Tablo 15: “Mesleğimi isteyerek seçtim.” İfadesine Katılıma İlişkin Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 4 6,7 6,7 6,7 

Katılmıyorum 11 18,3 18,3 25,0 

Kararsızım 5 8,3 8,3 33,3 

Katılıyorum 26 43,3 43,3 76,7 

Kesinlikle Katılıyorum 14 23,3 23,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

“Mesleğimi isteyerek seçtim.” ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo incelendiğinde 

katılımcıların %6,7’sinin “Kesinlikle katılmıyorum”, %18,3’nün “Katılmıyorum”, %8,3’nün 

“Kararsızım”, %43,3’nün “Katılıyorum”, %23,3’nün “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde şeklin 

de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların %63,6’sının mesleği isteyerek seçtiği 

görülmektedir. Mesleği isteyerek seçmeyenlerin oranı ise %25’tir. 

 

Tablo 16: “Mesleğimi severek yapıyorum.” İfadesine Katılıma İlişkin Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 4 6,7 6,7 6,7 

Katılmıyorum 4 6,7 6,7 13,3 

Kararsızım 15 25,0 25,0 38,3 

Katılıyorum 19 31,7 31,7 70,0 

Kesinlikle Katılıyorum 18 30,0 30,0 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

“Mesleğimi severek yapıyorum.” ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo incelendiğinde 

katılımcıların %6,7’sinin “Kesinlikle katılmıyorum”, %6,7’sinin “Katılmıyorum”, %25’nin  

“Kararsızım”, %31,7’sinin “Katılıyorum”, %30’nun ise “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 

şeklin de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların %61,7’sinin mesleği severek yaptıkları 

görülmektedir. Mesleği severek yapmayanların oranı ise %13,3’tür. 
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Tablo 17: “Mesleğimi kendime uygun buluyorum.” İfadesine Katılıma İlişkin Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 4 6,7 6,7 6,7 

Katılmıyorum 5 8,3 8,3 15,0 

Kararsızım 15 25,0 25,0 40,0 

Katılıyorum 25 41,7 41,7 81,7 

Kesinlikle Katılıyorum 11 18,3 18,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

“Mesleğimi kendime uygun buluyorum.” ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo 

incelendiğinde katılımcıların %6,7’sinin “Kesinlikle Katılmıyorum”, %8,3’nün 

“Katılmıyorum”, %25’nin  “Kararsızım”, %41,7’sinin “Katılıyorum”, %18,3’nün ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde şeklin de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların 

%60’nın mesleği kendilerine uygun buldukları görülmektedir. Mesleği kendilerine uygun 

bulmayanların oranı ise %15’tir. 

 

Tablo 18: “Mesleğim, toplumda hak ettiği yerdedir.” İfadesine Katılıma İlişkin Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 23 38,3 38,3 38,3 

Katılmıyorum 21 35,0 35,0 73,3 

Kararsızım 8 13,3 13,3 86,7 

Katılıyorum 4 6,7 6,7 93,3 

Kesinlikle Katılıyorum 4 6,7 6,7 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

“Mesleğim toplumda hak ettiği yerdedir.” ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo 

incelendiğinde katılımcıların %38,3’nün “Kesinlikle Katılmıyorum”, %35’nin 

“Katılmıyorum”, %13,3’nün  “Kararsızım”, %6,7’sinin “Katılıyorum”, %6,7’nün ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde şeklin de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların 

%13,4 ü mesleğin toplumda hak ettiği yerde olduğunu düşündükleri görülmektedir.   

Mesleğin toplumda hak ettiği yerde olmadığını düşünenlerin oranı ise %73,3’tür. 
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Tablo 19: “Mesleğim kişisel gelişimime katkıda bulunuyor.” İfadesine Katılıma İlişkin 

Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 5 8,3 8,3 8,3 

Katılmıyorum 11 18,3 18,3 26,7 

Kararsızım 9 15,0 15,0 41,7 

Katılıyorum 26 43,3 43,3 85,0 

Kesinlikle Katılıyorum 9 15,0 15,0 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

“Mesleğim kişisel gelişimime katkıda bulunuyor.” ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo 

incelendiğinde katılımcıların %8,3’nün “Kesinlikle Katılmıyorum”, %18,3’nün 

“Katılmıyorum”, %15’nin  “Kararsızım”, %43,3’nün “Katılıyorum”, %15’nin ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklinde şeklin de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların %26,7’si 

mesleğin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmadığını düşünmektedir. Mesleğin kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunduğunu düşünen katılımcı oranı ise %58,3’tür. 

 

Tablo 20: “Müşterilerimiz mesleğimize değer veriyor.” İfadesine Katılıma İlişkin 

Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 21 35,0 35,0 35,0 

Katılmıyorum 19 31,7 31,7 66,7 

Kararsızım 11 18,3 18,3 85,0 

Katılıyorum 5 8,3 8,3 93,3 

Kesinlikle Katılıyorum 4 6,7 6,7 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

 

“Müşterilerimiz mesleğimize değer veriyor.” ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo 

incelendiğinde katılımcıların %35’nin “Kesinlikle Katılmıyorum”, %31,7’nin 

“Katılmıyorum”, %18,3’nünn  “Kararsızım”, %8,3’nün “Katılıyorum”, %6,7’nin ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde şeklin de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların 

%15’i müşterilerinin mesleğe değer verdiklerini düşünmektedir. Müşterilerinin mesleğe değer 

vermediğini düşünen katılımcı oranı ise %66,7’dir.  
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Tablo 21: “Müşterilerimiz vermiş olduğumuz hizmet konusunda bizleri takdir ediyor.” 

 İfadesine Katılıma İlişkin Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 16 26,7 26,7 26,7 

Katılmıyorum 20 33,3 33,3 60,0 

Kararsızım 11 18,3 18,3 78,3 

Katılıyorum 10 16,7 16,7 95,0 

Kesinlikle Katılıyorum 3 5,0 5,0 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

“Müşterilerimiz vermiş olduğumuz hizmet konusunda bizleri takdir ediyor.” ifadesine katılım 

düzeyine ilişkin tablo incelendiğinde katılımcıların %26,7’sinin “Kesinlikle Katılmıyorum”, 

%33,3’nün “Katılmıyorum”, %18,3’nünn  “Kararsızım”, %16,7’sinin “Katılıyorum”, %5’nin 

ise “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde şeklin de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların 

%60’ı müşterilerinin vermiş olduğumuz hizmet konusunda kendilerini takdir etmediğini 

düşünmektedir.  Müşterilerinin vermiş olduğumuz hizmet konusunda kendilerini takdir 

ettiğini düşünenlerin oranı ise %21,7’dir. 

 

Tablo 22: “Meslektaşlarım birbirlerine çalışma sırasında veya dışında her zaman destek 

vermektedir.” 

İfadesine Katılıma İlişkin Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 5 8,3 8,3 8,3 

Katılmıyorum 10 16,7 16,7 25,0 

Kararsızım 8 13,3 13,3 38,3 

Katılıyorum 22 36,7 36,7 75,0 

Kesinlikle Katılıyorum 15 25,0 25,0 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

“Meslektaşlarım birbirlerine çalışma sırasında veya dışında her zaman destek vermektedir.” 

ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo incelendiğinde katılımcıların %8,3’nün “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, %16,7’sinin “Katılmıyorum”, %13,3’nünn  “Kararsızım”, %36,7’sinin 

“Katılıyorum”, %25’nin ise “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde şeklin de cevap verdikleri 

görülmüştür.  Katılımcıların %25’i meslektaşlarının çalışma sırasında veya dışında her zaman 

destek olduklarını düşünmemektedir.  Meslektaşlarının çalışma sırasında veya dışında her 

zaman destek olduklarını düşünenlerin oranı ise %61,7’dir. 
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Tablo 23: “Meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterlidir.” İfadesine Katılıma 

İlişkin Dağılım 

  f % Geçerli % Birikimli % 

 Kesinlikle Katılmıyorum 9 15,0 15,0 15,0 

Katılmıyorum 26 43,3 43,3 58,3 

Kararsızım 11 18,3 18,3 76,7 

Katılıyorum 12 20,0 20,0 96,7 

Kesinlikle Katılıyorum 2 3,3 3,3 100,0 

Toplam 60 100,0 100,0  

“Meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterlidir.” ifadesine katılım düzeyine ilişkin tablo 

incelendiğinde katılımcıların %15’nin “Kesinlikle Katılmıyorum”, %43,5’nin 

“Katılmıyorum”, %18,3’nünn  “Kararsızım”, %20’sinin “Katılıyorum”, %3,3’nün ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde şeklin de cevap verdikleri görülmüştür.  Katılımcıların 

%58,3’ü meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterli olmadığını düşünmektedir. 

Meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise %20,3’tür. 

2.3.Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular 

Araştırma hipotezlerine ilişkin test sonuçlarını şöylece tablolaştırmak mümkündür: 

H1: Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duygusal Tükenmişlik 

Boyutu arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Tablo 24: Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duygusal 

Tükenmişlik Boyutu arasında ilişki 

      
Duygusal 

Tükenme 

K
en

d
a

ll
's

 t
a

u
_

b
 

A1.Mesleğimi isteyerek seçtim. 

Correlation 

Coefficient 
0,149 

Sig. (2-tailed) 0,137 

N 60 

A2.Mesleğimi severek yapıyorum. 

Correlation 

Coefficient 
,304** 

Sig. (2-tailed) 0,002 

N 60 

A3.Mesleğimi kendime uygun buluyorum. 

Correlation 

Coefficient 
,291** 

Sig. (2-tailed) 0,004 

N 60 

A4.Mesleğim, toplumda hak ettiği yerdedir. 

Correlation 

Coefficient 
,306** 

Sig. (2-tailed) 0,002 

N 60 

A5.Mesleğim kişisel gelişimime katkıda bulunuyor. 

Correlation 

Coefficient 
0,114 

Sig. (2-tailed) 0,253 
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N 60 

A6.Müşterilerimiz mesleğimize değer veriyor. 

Correlation 

Coefficient 
,297** 

Sig. (2-tailed) 0,003 

N 60 

A7.Müşterilerimiz vermiş olduğumuz hizmet konusunda bizleri 

takdir ediyor. 

Correlation 

Coefficient 
,283** 

Sig. (2-tailed) 0,004 

N 60 

A8.Meslektaşlarım birbirlerine çalışma sırasında veya dışında her 

zaman destek vermektedir. 

Correlation 

Coefficient 
0,168 

Sig. (2-tailed) 0,09 

N 60 

A9.Meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterlidir. 

Correlation 

Coefficient 
,380** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 60 

Duygusal Tükenme 

Correlation 

Coefficient 
1 

Sig. (2-tailed) . 

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

 

Gerçekleştirilen Kendall's Tau_b korelasyon analizi sonucunda “Duygusal Tükenme ” boyutu 

ile; 

“Mesleğimi severek yapıyorum. (0,304)” 

“Mesleğimi kendime uygun buluyorum.(0,291)” 

“Mesleğim, toplumda hak ettiği yerdedir.(0,306)” 

“Müşterilerimiz mesleğimize değer veriyor.(0,297)” 

“Müşterilerimiz vermiş olduğumuz hizmet konusunda bizleri takdir ediyor.(0,283)” 

“Meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterlidir. (0,380)” 

 ifadeleri arasında pozitif yönde ancak düşük seviye de istatistiksel olarak anlamlı olan bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ifadeler için Sig (2-tailed) değeri 0,05 ten küçük 

hesaplanmıştır. 

“Duygusal Tükenme ” boyutu ile; 

“Mesleğimi isteyerek seçtim.” 

“Mesleğim kişisel gelişimime katkıda bulunuyor.” 

“Meslektaşlarım birbirlerine çalışma sırasında veya dışında her zaman destek vermektedir.” 

İfadeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu ifadeler için Sig 

(2 tailed) değeri 0,05 ten büyük hesaplanmıştır. 

H2: Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Kişisel Başarıda Düşüş 

Hissi Boyutu arasında ilişki bulunmamaktadır. 
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Tablo 25: Meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Kişisel Başarıda Düşüş Hissi 

Boyutu arasında ilişki 

      Kişisel Başarıda 

 Düşüş Hissi 

K
en

d
a
ll

's
 t

a
u

_
b

 

A1.Mesleğimi isteyerek seçtim. Correlation Coefficient -,267** 

Sig. (2-tailed) 0,009 

N 60 

A2.Mesleğimi severek 

yapıyorum. 

Correlation Coefficient -,396** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 60 

A3.Mesleğimi kendime uygun 

buluyorum. 

Correlation Coefficient -,372** 

Sig. (2-tailed) 0 

N 60 

A4.Mesleğim, toplumda hak 

ettiği yerdedir. 

Correlation Coefficient -,202* 

Sig. (2-tailed) 0,048 

N 60 

A5.Mesleğim kişisel gelişimime 

katkıda bulunuyor. 

Correlation Coefficient -,257* 

Sig. (2-tailed) 0,011 

N 60 

A6.Müşterilerimiz mesleğimize 

değer veriyor. 

Correlation Coefficient -0,156 

Sig. (2-tailed) 0,125 

N 60 

A7.Müşterilerimiz vermiş 

olduğumuz hizmet konusunda 

bizleri takdir ediyor. 

Correlation Coefficient 0,011 

Sig. (2-tailed) 0,91 

N 60 

A8.Meslektaşlarım birbirlerine 

çalışma sırasında veya dışında 

her zaman destek vermektedir. 

Correlation Coefficient -0,137 

Sig. (2-tailed) 0,174 

N 60 

A9.Meslekle ilgili kurumların 

mesleğe katkısı yeterlidir. 

Correlation Coefficient -0,183 

Sig. (2-tailed) 0,072 

N 60 

Kişisel Başarıda Düşüş Hissi Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

 

Gerçekleştirilen Kendall's Tau_b korelasyon analizi sonucunda “Kişisel Başarıda Düşüş 

Hissi” boyutu ile; 

“Mesleğimi isteyerek seçtim. (-0,267)” 

“Mesleğimi severek yapıyorum.(-0,396)” 

“Mesleğimi kendime uygun buluyorum.(-0,372)” 

“Mesleğim kişisel gelişimime katkıda bulunuyor.(-0,202)” 

“Mesleğim, toplumda hak ettiği yerdedir.(-0,257)” 
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İfadeleri arasında negatif yönde düşük seviyede istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bu ifadeler için Sig(2-tailed) değeri 0,05 ten küçük hesaplanmıştır. 

“Kişisel Başarıda Düşüş Hissi” boyutu ile; 

“Müşterilerimiz mesleğimize değer veriyor.” 

“Müşterilerimiz vermiş olduğumuz hizmet konusunda bizleri takdir ediyor.” 

“Meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterlidir.” 

“Meslektaşlarım birbirlerine çalışma sırasında veya dışında her zaman destek vermektedir.” 

İfadeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu ifadeler için 

Sig(2 tailed) değeri 0,05 ten büyük hesaplanmıştır. 

H3:Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duyarsızlaşma Boyutu 

arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Tablo 26: Meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duyarsızlaşma Boyutu 

arasında ilişki 

      Duyarsızlaşma 

K
en

d
a

ll
's

 t
a

u
_

b
 

A1.Mesleğimi isteyerek seçtim.  Correlation Coefficient 0,188 

Sig. (2-tailed) 0,065 

N 60 

A2.Mesleğimi severek yapıyorum.  Correlation Coefficient ,238* 

Sig. (2-tailed) 0,019 

N 60 

A3.Mesleğimi kendime uygun 

buluyorum. 

Correlation Coefficient ,218* 

Sig. (2-tailed) 0,031 

N 60 

A4.Mesleğim, toplumda hak ettiği 

yerdedir.  

Correlation Coefficient 0,019 

Sig. (2-tailed) 0,85 

N 60 

A5.Mesleğim kişisel gelişimime 

katkıda bulunuyor. 

Correlation Coefficient ,258* 

Sig. (2-tailed) 0,011 

N 60 

A6.Müşterilerimiz mesleğimize 

değer veriyor.  

Correlation Coefficient ,211* 

Sig. (2-tailed) 0,037 

N 60 

A7.Müşterilerimiz vermiş 

olduğumuz hizmet konusunda 

bizleri takdir ediyor.  

Correlation Coefficient ,199* 

Sig. (2-tailed) 0,048 

N 60 

A8.Meslektaşlarım birbirlerine 

çalışma sırasında veya dışında her 

zaman destek vermektedir.  

Correlation Coefficient 0,176 

Sig. (2-tailed) 0,08 

N 60 

A9.Meslekle ilgili kurumların 

mesleğe katkısı yeterlidir. 

Correlation Coefficient ,255* 

Sig. (2-tailed) 0,012 

N 60 

Duyarsızlaşma Correlation Coefficient 1 

Sig. (2-tailed) . 

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

Gerçekleştirilen Kendall's Tau_b korelasyon analizi sonucunda “Duyarsızlaşma” boyutu ile; 
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“Mesleğimi severek yapıyorum.(0,238)” 

“Mesleğimi kendime uygun buluyorum.(0,218)” 

“Mesleğim kişisel gelişimime katkıda bulunuyor.(0,258)” 

“Müşterilerimiz mesleğimize değer veriyor.(0,211)” 

“Müşterilerimiz vermiş olduğumuz hizmet konusunda bizleri takdir ediyor (0,199)” 

“Meslekle ilgili kurumların mesleğe katkısı yeterlidir.(0,255)” 

İfadeleri arasında pozitif yönde ancak düşük seviye de istatistiksel olarak anlamlı olan bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ifadeler için Sig (2-tailed) değeri 0,05 ten küçük 

hesaplanmıştır. 

“Kişisel Başarıda Düşüş Hissi” boyutu ile;  

“Mesleğimi isteyerek seçtim.” 

“Mesleğim, toplumda hak ettiği yerdedir.”  

“Meslektaşlarım birbirlerine çalışma sırasında veya dışında her zaman destek vermektedir.” 

İfadeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu ifadeler için Sig 

(2 tailed) değeri 0,05 ten büyük hesaplanmıştır. 

 

3. SONUÇ  

Araştırmanın sonucunda başlangıçta belirlenen: 

H1: Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duygusal Tükenmişlik 

Boyutu arasında ilişki bulunmamaktadır. 

H2: Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Kişisel Başarıda Düşüş 

Hissi Boyutu arasında ilişki bulunmamaktadır. 

H3:Katılımcıların meslek hakkındaki ifadelere katılım düzeyleri ile Duyarsızlaşma Boyutu 

arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Hipotezlerinin tamamı onaylanmıştır. Bu araştırmada bu hipotezleri genellemek yerine 

uygulama yapılan Yalova ilindeki muhasebe mesleğine tabi kişiler özelinde değerlendirmek 

daha doğru olacaktır. Çünkü araştırmaya konu olan mesleki düşünceler ile mesleki 

tükenmişlik, arasındaki ilişki; doğal olarak meslek türlerine göre ve çalışılan yere göre 

değişkenlik gösterebilecektir. 

 

KAYNAKÇA:  

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu. 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

605 

 

Dinç, Engin Ve Mehmet Tunçer (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Duyarlılıkları 

İle İlgili Vergi Müfettişlerinin Algılarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi Ve 

İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:7, Sayı:14. 

Ertürk, E. Ve T. Keçecioğlu, “Çalışanların İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri 

Arasındaki İlişkiler: Öğretmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama “, Ege Akademik Bakış 

Dergisi, Cilt: 12,  Sayı: 1,  Ocak 2012 Ss. 39-52. 

Http://www.Ekonomianaliz.Com/Guvenilirlik-Analizi-Reliability-Analysis/ 03.08.2016. 

Maslach C. Ve S.E. Jakson “The Measurement Of Experienced Burnout”, Journal Of 

Occupational Behaviour, 1981. Vol. 2, 99-113. 

Taysı,  Kemal (2012),  Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine 

Kırklareli İlinde Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,  Trakya Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Edirne. 

Türmob, Http://Www.Turmob.Org.Tr, 13.06.2017. 

 

http://www.turmob.org.tr/


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

606 

 

POSTMODERN BAKIŞ AÇISIYLA PAZARLAMA UYGULAMALARI 

 

Öğr. Gör. Oğuz YAVUZYILMAZ 

Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu. 

oguz.yavuzyilmaz@kocaeli.edu.tr 

 

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK 

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi. 

altunr@sakarya.edu.tr 

 

ÖZET: Her şeyin hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde; bütün bu değişim ve gelişimi içine 

alan, belki de en önemli kavram olarak karşımıza postmodernizm çıkıyor. Özellikle tüketimin 

ana merkeze oturduğu toplumlarda, postmodernizm kavramının en fazla uygulama bulduğu 

alan pazarlama olarak görülüyor.  Postmodern pazarlama uygulamaları mı tüketiciyi 

tetikliyor, yoksa postmodern kültürün özelliklerini benimseyen ve taşıyan tüketici mi bu 

faaliyetlerin oluşmasını sağlıyor? Cevaplanması gereken sorulardan en önemlilerinden birisi 

de belki bu.  

Bu çalışmada, günümüzdeki tüketiciye ulaşmak için uygulanan pazarlama stratejilerden; 

advergaming, ilişkisel pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama, retro pazarlama, yeşil pazarlama, 

bağlamsal pazarlama, içerik pazarlaması, postmodern pazarlama uygulamaları başlığıyla 

incelenmiştir. Pazarlama alanında son zamanlarda uygulanan, bulunan, isimlendirilen 

çalışmaların hepsinin aslında postmodern uygulamalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Pazarlamanın kendisi postmoderndir görüşü aslında, bu bağlamda bütün söylenenleri 

özetlemektedir. Pazarlama ve postmodernite kavramları neredeyse özdeş hale gelmiştir. Gerek 

pazarlamanın dinamikliği, sürekli değişime açık olması gerekse uyguladığı yollar açısından 

bakıldığında pazarlama kavramı postmodernizmi de bünyesinde barındırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Postmodern Pazarlama, Postmodern Pazarlama 

Uygulamaları 

POSTMODERN MARKETING TECHNIQUES 

 

ABSTRACT: Today, everything is changing and developing rapidly; Perhaps the most 

important concept that covers all these changes and development is postmodernism. 

Especially in consumption-centered societies, the most application area of postmodernism is 

seen as marketing..Does postmodern marketing practices trigger the consumer, or does the 

consumer who embraces and carries on the features of postmodern culture make it happen? 

May be this is one of the most important questions that need to be answered.   

In this study;  advergaming, relational marketing, oral marketing, retro marketing, green 

marketing, contextual marketing, content marketing which are applied to reach the consumer 

of today; has been investigated postmodern marketing applications. It would not be wrong to 

say that all of the recent work in the field of marketing is actually postmodern applications. 

Marketing itself is postmodern , in fact this opinion, it sums up everything said in this context. 

The concepts of marketing and postmodern have become almost identical. In terms of the 

dynamics and the ways of marketing that continuous change is obvious, the concept of 

marketing has its own postmodernism. 
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GİRİŞ  

Postmodernizm kavramının pazarlama üzerindeki yansımalarına ve günümüzdeki 

uygulamalarına baktığımızda; postmodernizm ve pazarlama kavramlarının özdeşleştiğini 

görmekteyiz. Postmodernizm kavramsal olarak pazarlama alanında, 1990’larda dünya 

genelinde tartışılmaya başlanmıştır. Bu kavrama ait unsurlar ve özellikler daha sonraki 

yıllarda farklı açılardan değerlendirilerek, açıklanmaya çalışılmıştır.  

Postmodern pazarlama; mükemmellik yerine sıradanlığı öneren, ortak dili olamayan, her 

şeyin kullanımına hoş bakan ve her biri kendi dilini yaratmış tüketime yönelik bir gerçeklik, 

modern pazarlamadaki; eğlendirici neşeli ve ironik biçimleri savunan postmodernizmin 

pazarlamadaki yansımasıdır (Tek, 1999:58-59). Postmodern pazarlamanın stratejilerini 

anlamaya çalışılırken karşımıza iki önemli kavram çıkar; üretim ve tüketim. Üretim ve 

tüketim modern toplumda insan yaşamını şekillendiren en önemli iki eylemdir (Lambacıoğlu, 

2008:27). 

Üretimin amacı insana daha iyi yaşam koşulları sağlamak olarak belirtilir, bunun yolu da 

üretimdeki çeşidi ve miktarı arttırmak olarak açıklanır. Bugün bu iyi yaşam koşulları elde 

etmenin geldiği boyut; insan yaşamının, üretilmiş her türlü mal ve hizmetin kar elde 

edilebilirliğine, ekonomik etkinliğine köle haline gelmesi olmuştur. Bunu desteklercesine 

tüketim de metaforik olarak tüberküloz hastalığına benzetilir; insandan insana geçen bir 

hastalık olarak. (F.Fırat,1999) İnsan da her türlü ihtiyacını karşılamakta piyasaya bağımlı hale 

gelmiştir. Tüketimin insan yaşamını belirleyen temel bir eylem olması, 1950’lerden sonraya 

denk gelir. 1990’larda ise tüketimin geldiği boyut 1950’lerdekilerden farklıdır. “Pazarlamanın 

kendisi postmoderndir” sözü postmodern sürecin başlangıcına da yönelik bir söylemdir. 

Dolayısıyla “pazarlama” eyleminin postmodern sürecin başlaması ile ilişkisini kurmak bu 

bağlamda mümkün olabilmektedir. Postmodern anlayışın tüketici davranışlarına, pazarlama 

eğilimlerine etkisi şu şekilde ifade edilmiştir (Dedeoğlu, 2001:166-167); 

1. Tüketici kişisel ve sosyal yapıda parçalanmış ve bireyselleşmiştir. Büyük pazar 

dilimleri yerini mikro, kabile ya da niş olarak da ifade edebilen çok küçük pazar dilimlerine 

bırakmıştır. 

2. Toplumsal taahhütlerin ve bağlılığın yerini bireysel taahhütler almış ve büyük 

anlatılara güvensizlik ve şüphecilik artmıştır. 

3. Üst gerçekçiliğin oluşumu tüketiciyi zaman ve mekân sınırlarından kurtarmış, 

özgürleştirmiş ve birçok farklı gerçekliği bir arada yaşayabilmesine, bu arada da birçok farklı 

rolü üslenebilmesine olanak sağlamıştır.  

4. Tüketici sosyal ve kültürel yapıda merkezliğini kaybetmiştir ve merkezsiz bir yapıda 

yer almaktadır. Bu yapı, anti- kurumsalcı, düzensiz ve karmaşık bir yapıdır. Diğer yandan 

tüketim nesnelerinin taşıdıkları anlamlar ve imajlar tüketicinin önüne geçmiştir. 

5. Herhangi bir tüketici birimini bir sonuç noktası olarak değil, tersine tekrar üretimin 

süren dönüşümünde bir nokta olarak tanımlamaktadır. 

6. Geleceğe yönelik olarak iyimser ve sürekli ilerlemeyi hedef alan yaklaşım, yerini 

kötümser, bugünü yaşamayı içeren, durağan yaklaşıma bırakmıştır. 

7. İçerikten ziyade şekil ve stile olan vurgu artmıştır. 
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Pazarlamanın postmodern değişimde itici motor güç olduğu öne sürülmekte ve pazarlama 

etkinliklerinin büyük bir kısmının postmodern göstergelere dayandırılarak ifade edildiği 

belirtilmektedir. Bu postmodern göstergeleri açıklamak gerekirse (Odabaşı, 2004);  

En önemlilerinden birisi “bireycilik”tir. “Postmodern bireycilik” te, bireyin kendi farklılığını 

göstermesi, varoluşunu yaratabilmesi ve yansıtabilmesi olanağının olduğu belirtilir (Odabaşı, 

2004). Bundan dolayı farklılığın ve çeşitliliğin vurgulanıp, benimsenmesi önemlidir. 

Bireycilik toplumsal yapıda önemli bir dönüşüme neden olmuştur; modernizmin ortaya 

koyduğu “sosyal sınıflar”ın yerini ortak ilgi ve yaşam tarzları olan gruplar, cemaatler almıştır. 

Bu dönüşümün oluşmasında etkin olan ise kitlesel iletişimin gücünün inanılmaz artışıdır. 

Özellikle televizyonun icadı bu değişimin sürükleyicisi olmuştur. İletişim teknolojisi ve 

dolayısıyla “medya” postmodern göstergelerin ikincisidir. Medyayı tüketim ile birlikte 

anlamak postmodernizmi de anlamak anlamına gelmektedir. Birbirlerinden asla ayrı 

olamazlar ve öyle ki varlıklarını birlikteliklerine borçlu hale gelmişlerdir. Bu kuvvetli 

birliktelik farklı gruplara ait farklı tarzları, biçimleri ve stilleri birbirine karıştırmaya ve 

dolayısıyla da toplumdaki sosyal hiyerarşide de geçişkenliklerin mümkün olmasına neden 

olmuştur. “Tüketici” ile beraber “müşteri” de göstergenin üçüncü kavramı olarak ele 

alınabilir. Tüketici; günlük mutluluk peşinde koşan, anında tatmin isteyen, ihtiyacının 

tatminini ertelemeyen, gelecek için bugünü feda etmeyen, geçmiş ve geleceği içerecek 

biçimde denemeyi büyük bir arzuyla isteyen, içerik yerine biçime daha fazla ilgi duyabilen 

birey olarak tarif edilmektedir. (Odabaşı, 2004)  

Postmodernizmi modernizmden ayıran özellikler sıralanırken, tüketicinin pasif konumdan 

çıkartılıp, aktif konuma getirilmesi de belirtilir. Bu durum postmodern tüketicinin 

özelliklerinin de farklılığını da vurgulamaktadır. Postmodern tüketicinin temel farklılığı, 

sembolleri ve imajları hem tüketen hem de üreten aktif durumudur (Odabaşı, 2004).  

Postmoderrn tüketicinin genel özellikleri alışverişçi, seçici, iletişimci, karakter keşfedicisi, 

haz arayıcısı, isyankâr, mağdur, eylemci, yurttaş olması olarak sıralanır. Tüketici ürün ve 

hizmet tercihlerini sembollerin ve göstergelerin değerlerine bakarak yapmaktadır. Tüketicinin 

bu tavrı ürünlerin ve hizmetlerin taşıdıkları sembol değerlerini dolayısıyla da markalarının 

taşıdıkları anlamları önemli hale getirmektedir. Sembol ve gösterge değerlerinin 

yaratılmasında en önemli araçlardan biri medya ve dolayısıyla reklamlardır. Reklamlar, 

kültürel anlamların yaratılması, bunların markalara aktarılması ve markaların da kimliğin, 

benliğin yaratılması ve sürdürülmesinde sembolik kaynaklar olarak kullanılmasında da önemli 

bir role sahiptir. Tüketimin oluşabilmesi için, pazarlama ve reklamların, tüketicinin arzularına 

seslenmesi şarttır. Bu doğrultuda postmodern tüketicinin, dolasıyla postmodern toplumun 

özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Arias ve Acebron, 2001:9); 

• Tüm zıtlıkların aynı anda olabilmesi 

• Sosyal sınıfların yerini sosyal grupların almaş 

• Değer sistemlerindeki dönüşüm 

• Moda 

• Parçalanma 

• Farksızlaşma 

• Üst gerçeklik 
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• Dizim ve zaman 

• Genel ilke ve temellerin reddi 

• Kargaşa, kaos, kriz ve düzensizliğin norm olarak kabulü 

• Bezeme 

1. POSTMODERN PAZARLAMA UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

1.1. Advergaming 

Tüketicilerin çok fazla reklam mesajına maruz kalması sebebiyle; marka sadakati yaratmak 

günümüzde oldukça güçleşmiştir. Son zamanlarda ürün üzerinde gittikçe artan bir nüfuza 

sahip olan tüketiciler; zaman geçtikçe daha fazla kontrolü ele alıp, gerçek kralın kendisi 

olduğunun farkına varmaktadır. Bu kontrolü ise klasik reklam mecraları aracılığıyla değil; 

internet gibi aktif rol oynayabildiği, katılımlı süreçler üzerinden gerçekleştirmektedir. Sosyal 

bir varlık olan insan, bu faaliyetlerle markalarla yakın bir bağ ve ilişki kurabilmektedir.  

Mobil yaşamın çok yoğun bir şekilde kullanılması, hemen herkesin yanından ayırmadığı en 

azından bir cep telefonu bulunması, cep telefonlarında internet ve mobil ağlara erişimin 

istenilen her zaman mümkün olması gibi faktörler pazarlamacılara bulunmaz bir fırsat 

vermektedir. İşte tam da bu noktada “Advergame’’ ya da ‘’Reklam Oyunları’’ olarak 

adlandırabileceğimiz, tüketicilere internet ve web tabanlı uygulamalar ile erişebilen "reklam 

amaçlı" bilgisayar oyunları devreye girmektedir. Bu oyunlar ürünü ve markayı oyun içine 

yedirerek/gizleyerek oluşan; internet, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla uygulanan bir 

pazarlama yöntemidir. Reklam oyunları (advergame), markalar için özel olarak tasarlanmış 

oyunların içine, markaya ait bilgi ve mesajları yerleştiren güncel, postmodern bir pazarlama 

stratejisidir. Bu yöntemle artık çok da fazla etkisi olmayan klasik pazarlama stratejilerinden 

firmalar kendilerini soyutlayabilmektedir. 

İnternetin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına paralel olarak kapitalist sistemin doğası gereği 

ticarileşmesi de kaçınılmaz olmuştur. İnternetin reklam amacıyla ilk kullanımı da, var olan 

basılı tanıtım materyallerinin dijital hale getirilerek yayınlanması ile başlamıştır. Bunu 

bannerlar, arama motoru reklamları ve linkler takip etmiştir. Bunların hepsi de bireyin isteği 

dışında sunulan ve bazı durumlarda yapılmak istenen işi engelleyen, sistemi yavaşlatan, bireyi 

yanlış yönlendiren sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu tür reklamların etkisinin görece azalacağını 

varsayan reklamverenler ve ajansların alternatif reklam arayışları sırasında ortaya çıkan bir tür 

olarak "advergame"ler doğmuştur. Henüz çok yeni bir tür olmakla birlikte oyun yaratım 

maliyetlerinin düşük, etkisinin büyük olması çok hızlı yayılmasını sağlamıştır. Advergaming 

Ocak 2000 tarihinde Anthony Giallourakis tarafından üretilmiş bir terimdir. İlk olarak, 

Amerika'da yayımlanan aylık bir dergi olan Wired'te 2001 yılında "Jargon Watch" köşesinde 

yer almıştır (www.cyberarts.com).  

İnternetin yaygın olarak kullanılması ile birlikte, kullanıcı sayısında gün geçtikçe büyük 

gözlenmektedir. Bu artışlarla birlikte, pazarlama dünyası; tüketiciye ulaşmak amacıyla kitle 

iletişim araçları arasında olan internete önemli bir rol biçmiş ve yukarıda da sözü edilmiş olan 

yeni pazarlama türlerinin uygulandığı ortam haline getirmiştir. “Advergaming”, yani oyunlar 

üzerinden pazarlama/reklam faaliyetleri, pazarlama dünyasına katılan yeni bir yöntem olarak 

tüketicilerin karşısına çıkmıştır. Oyunlar üzerinden pazarlama/reklam; müşterilere çok çeşitli 

reklam mesajlarını göndermek için, etkileşimli oyun teknolojilerini kullanmak olarak 

tanımlanmaktadır (Infomag, 2010). 
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“Advergame'in internetteki kullanımı diğer mecralara göre daha yaygın ve etkilidir. 

Advergame'in internet ortamında kullanılmasının en büyük nedenlerinden biri, internetin 

popülerliği ve sınırsız sayıda kişiye ulaşmasıdır. İkinci önemli nedeni ise, geri dönüşlerin 

toplanması ve değerlendirilmesi açısından internet ortamının daha uygun olmasıdır. 

Advergame'i internet ortamında çekici kılan diğer özellikleri ise kolay yüklenebilir ve kolay 

ulaşılabilir olmalarının yanı sıra reklamı yaymak için çok düşük işletme maliyetlerine ihtiyaç 

duymasıdır(http://www.onnogrup.com/hizmetlerimiz.html?t=ADVERGAME). Bir advergame 

uzun dönemli bir marka farkındalığı oluşturur. Popülerliği inkâr edilemeyen bu oyunlar, 

siteye ziyareti arttırır ve kişide bağımlılık yaratır. Advergame sayesinde marka imajı güçlenir, 

hedeflenen pazarlara kolay ve maliyetsiz bir şekilde ulaşılır (Santos, Gobzalo, Gisbert, 

2007:204). 

Yakın zaman içinde Türkiye’deki uygulamalara örnek olarak; Nesquick, Nike, Kinder, 

Alpella, Garanti Bankası, Vodafone, Yeni Rakı ve Arçelik gibi markalar gösterilebilir. Bu 

uygulamaların çoğu beklenenin üzerinde ilgi görmüş ve fazlası ile başarılı olmuştur.  Örnek 

olarak, Arçelik firmasının sevgililer gününe özel olarak geliştirdiği ve internet sitesinde 

uygulamaya koyduğu ‘’Sevgili Kurabiye’’ ve yine internet sitesinde uygulamaya koyduğu 

‘’Buzdan Heykeller’ interaktif reklam uygulamaları gösterilebilir. 

Oyuna dayalı reklamlarda reklam veren, reklamını yaptığı ürünü ya da markayı bir hayat stili 

ya da aktiviteyle bağdaştırırlar. Advergame kullanıcının bazen bir yıldız, bazen bir patron, 

bazen de bir uzman rolünü üstlenebildiği ilginç bir dünyaya sahiptir. Bu dünyanın gerçek 

olmaması kullanıcıların reklamlardan olumlu bir şekilde etkilenmesini engellemez. Tam 

tersine oluşturulan konsepte oturtulan kullanıcı, kendi oluşturduğu yüksek duyguların 

içerisinde oyunun içeriğine tamamen dikkat eder (Marolf, 2007:12). 

1.2. İlişkisel Pazarlama 

Şirketlerin, globalleşen dünyamızda kendilerine bir yer bulabilmesi için uluslararası alanda 

literatüre girmiş kavramları dikkatlice takip etme zorunlulukları vardır. İlişkisel pazarlama bu 

kavramlardan biridir.  

İlişkisel pazarlama, müşteri sadakatini ve müşteri memnuniyetini sağlayarak mevcut 

müşterileri elde tutmak ve onlarla olan ilişkileri artırarak sürekliliğini koruyabilmektir (İnal, 

2001:26). İlişki ağları arasındaki etkileşimlere dayanan bir pazarlamadır aynı zamanda 

(Gummesson,2002:3). Aslında sadece dış müşterilerle olan ilişkilerle sınırlı olmayıp, 

işletmenin çevresiyle olan uzun dönemli ilişkilerinin toplamından meydana gelmektedir 

(Pablos, 2002:289). İlişkisel pazarlama, neredeyse pazarlama kavramıyla eş anlamlı hale 

gelmiş ve özünde ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve çözülmesi nosyonunu barındırmayan 

bir pazarlama sorunu ya da konusu bulmak imkânsız hale gelmiştir (Egan, 2006: s. 100). 

Postmodern pazarlama stratejilerinde yaratıcılığın kaynağı olan vizyon, pazarda güçlü bir 

müşteri değeri ve müşteri deneyimi sağlayabilmek için pazarlama amaç strateji ve planlarının 

temelini oluşturmaktadır. Vizyon yönetimini benimseyen etkili bir pazarlama stratejisinin en 

önemli özelliği müşteri ilişkilerindeki başarısı olmaktadır. Etkin iletişim ve etkileşim odaklı 

olmayı ifade eden bu yeni postmodern oluşum, ilişkisel pazarlama dönemi olarak 

adlandırılmıştır. Müşteriyle öğrenen, ilişki kurulmasını temsil eden bu yenilikçi pazarlama 

yaklaşımı, etkileşimli pazarlamanın ilişki, iletişim, etkileşim boyutlarını da iç içe alarak 

sunmaktadır. İşletmeler pazarlama sürecinin içerisine müşterilerini kişisel olarak alabildikleri 

ve onları etkileyebildikleri ölçüde pazarlama hedeflerine ulaşacaklardır (Pirtini, 2009). 
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Özellikle CRM uygulamalarında bu konu detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. İlişkisel 

pazarlama, temel anlamda, yeni müşteriler bulmaktan çok mevcut müşterileri elde tutma ve 

onlarla ilişkileri geliştirme üzerine odaklanan bir anlayışı içermektedir. Günümüz 

toplumlarında yaşanan değişim tüketicinin beklentilerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını 

değiştirmiştir. Bu değişimin bir sonucu olarak, tüketiciler homojen bir yapı göstermemekte ve 

birbirinden farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip olmaktadırlar. Bu nedenle artık günümüz 

tüketicilerine kitlesel bir pazarlama anlayışı ve programı ile yaklaşmaya çalışmak pazarlama 

faaliyetlerini önemeli ölçüde başarısızlığa uğratabilmektedir. Bu açıklamalara dayanarak ilişki 

pazarlaması “postmodern toplumlarda pazarlama kavramının yeniden ifadelendirilmesi” 

olarak tanımlanabilir. 

1.3. Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOMM) 

Ağızdan ağıza pazarlama tüketicilerin kullandıkları mal ve hizmetler hakkında diğer 

tüketicilere yaptıkları tavsiyelere dayanmaktadır. Bu kavram, tüketicilerin iletişim araçlarına 

güvenini yitirdiği ve her dakika onlarca reklam bombardımanına tutulduğu bir ortamda;  

güvenli bir pazarlama elemanı olarak pazarlamacıların ve tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap 

vermektedir. Pazarlamacılar zaman içinde, bir ürün satmanın en kolay yolunun temel 

ihtiyaçlara hitap etmek olduğunu ve insan psikolojisinin gizli zaafları olduğunu 

keşfetmişlerdir. Buna yönelik olarak da ağızdan ağıza pazarlama kavramı karşımıza 

çıkmaktadır. 

Ağızdan ağıza pazarlamanın tüketici davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen 

araştırmacılardan birisi olan Arndt 1967 yılında yaptığı tanımda ağızdan ağıza pazarlamayı bir 

alıcı ve alıcının bir marka, ürün veya hizmet hakkında ticari bir kaygı algılamadığı bir haber 

verici arasındaki sözlü, kişiler arası bir iletişim olarak nitelendirmiştir. 1994 yılında yapılan 

tanımda ise Stern, ağızdan ağıza pazarlamanın sınır tanımazlık yönüyle reklamcılıktan 

ayrıldığını vurgulamış ve “ağızdan ağıza’ kavramı gerçek hayatta doğrudan iletişim halinde 

olan bir kaynak ve alıcı arasındaki sözlü mesajların değişimini içerir.” şeklinde bir tanımlama 

yapmıştır (Buttle, 1994:242). Ağızdan ağıza pazarlama (WOMM), insanların ürünler ve 

hizmetler hakkında konuşmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmış birçok pazarlama 

tekniğini içermektedir (www.womma.org, 23.01.2008). 

Kavram tüketicinin bir marka/ürün/servis/şirket hakkında çevresindeki (aile, arkadaş, iş 

arkadaşı, vs.) kişilere konuşması olarak özetlenebilir. Reklam ve tanıtımda, kitlesel mecraların 

kan kaybetmesi sonucu hayat bulan etkili bir pazarlama stratejisidir. Bazı ürün 

kategorilerinde, tüketicilerin satın alma kararında etkili olan faktörlerin başında gelir. 

'Tavsiye' yeni bir kavram olmamakla beraber 'ağızdan ağıza pazarlama', şirketlerin, 

tüketicinin dokusunda olan bu gerçeği bir pazarlama aracı olarak nasıl kullanabileceklerini 

öğrenmelerini gerektirir. Ağızdan ağıza pazarlamanın en önemli özellikleri; dürüst, şeffaf ve 

karşılıklı bir iletişime dayanıyor olmasıdır (http://www.mediacatonline.com, 12.04.2015). 

Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilere sunulan ürünler ve hizmetler hakkında konuşmaları için 

nedenler sunmak ve diyaloğun daha rahat gerçekleşebileceği yerler yaratmaktır. Dell, 

motorola, dupont, fila, harward business school gibi kurumlar bu postmodern yöntemi farklı 

teknikler uygulayarak kullanmaktadırlar.  

1.4. Retro Pazarlama 

Retro, İngilizce bir kelime olmakla birlikte, Türkçe karşılığı “geri, geriye, tersine” gibi 

anlamları içermektedir. Retro kelimesi pazarlamayla ilişkilendirildiğinde “geçmişte kullanılan 

ürün ve hizmetleri bugüne taşımak” olarak ifade edilmektedir. Retro pazarlama ise, geçmişte 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

612 

 

işe yaramış veya yaramamış, yapmayı bırakmadığımız alışkanlıklardan veya öğretilerden 

meydana gelen, geçmişe ait, fark oluşturmayı engelleyen yaklaşımlar olarak tanımlanmaktadır 

(www.farketing.com, 2010). Diğer bir tanıma göre de Retro pazarlama “geçmişteki 

markaların, olayların, modaların vb. yeniden canlandırılması şeklinde nostalji referanslı 

pazarlamadır (www.reklamtoplulugu.com, 2011). 

Postmodernizm ve nostalji eğilimi ürün ve hizmet geliştirme ve tutundurma çabalarıyla 

pazarlama alanında kendini gösterir. Geçmişe duyulan özlem (Davis,1979:23) “kişilerin 

bugünkü hayatlarında geçmişin bazı yönlerini yeniden yaratma çabalarıyla 

somutlaşmaktadır”. Nostaljiye dayalı pazarlama çabaları geçmişle bağ kurmak isteyen post 

modern bireye odaklıdır. Bu da geçmiş aktivitelerinin yeniden üretilmesiyle ya da 

hafızalardaki sembolik temsillerin hatırlanmasıyla sağlanabilir. Retrospektif (geriye dönük) 

markalama kapsamında, makarna firmalarının ürettiği erişteler, sabun firmalarının ürettiği 

geleneksel konseptli sabunlar gündelik hayata dair sıradan ürünlere gösterilebilecek 

örneklerdir. Teknoloji ve bilimsel ilerlemelerle geçmiş alışkanlıkların sentezi talep 

edilmektedir. Brown, Kozinets ve Sherry (2003: 135‐140) retro pazarlamayla ilgili 

incelemelerini dört temaya dayandırmıştır. Retro markalamanın 4A sı olarak allegory (marka 

hikâyesi), arcadia (idealize edilmiş marka toplumu), aura (marka özü) ve antinomy (marka 

paradoksu) temalarını kabul ederler. Allegory; sembolik hikâyeler, öyküler ya da eklenen 

metaforlardır. Arcadis ile; geçmiş dünyanın ve toplumların ütopik anlamı yeniden çağırılır. 

Geçmişin sihirli ve özel bir yer olduğu algısı retro pazarlamada albeninin ayrılmaz parçasıdır. 

Elden geldiği kadar, idealize edilmiş bir geçmiş olarak ileri teknolojiyle süslenir. Aura; 

sahihlikle algılanan duruşa aittir. Eşsizlik veya teklik anlamına gelen sahihlik marka 

kimliğinin önemli yanlarından birisidir. Antinomy; durmaksızın devam eden teknolojik ve 

bilimsel süreçle birlikte tüketicilerin daha yavaş, daha basit ve daha az stresli günlere dönme 

isteğine ilişin çelişkiyi ifade eder. Nostaljiye dayalı pazarlama çabaları post modern bireyleri 

ve kişisel geçmişini özleyen tüketicileri hedeflemektedir. Özellikle, nüfuslarının önemli bir 

kısmını orta yaşlı‐ya da yaşlı kişilerin oluşturduğu ülkeler düşünüldüğünde ya da yaşam 

süresindeki artış dikkate alındığında, bu tüketiciler için geliştirilmiş özel pazarlama çabalarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Fiziksel performanslarının gerilemesi nedeniyle oluşan yaşlılığa ilişkin ihtiyaçların 

giderilmesinin yanı sıra duygusal ihtiyaçları giderecek ürün ve hizmetler de geliştirilmektedir. 

Geçmişi bırakmanın yarattığı hüzün ve özlem duygusu Retro markalama çabalarıyla 

giderilmeye çalışılır. 

Bu kapsamda, Migros, Eylül- Ekim 2011 tarihleri arasında Türkiye'de kuruluşunun 57. yılı 

dolayısıyla, ülkenin birçok markasını 50 yıl önceki tasarım ve fiyatlarıyla yeniden 

tüketicilerle buluşturmuştur. Coco-Cola'nın yıllar önceki tasarımlı nostaljik şişesi, Ülker'in 

teneke kutu bisküvisi, Damak çikolatanın karton ambalajı, şirin şapkalı klasik aşçı figürüyle 

Nuh'un Ankara Makarnası, Koska Helva, Sana Yağ, Komil Yağ, Arko ürünleri ile çevirmeli 

telefon ve pikaplarla tüketicilere nostalji yaşatılması amaçlanmıştır. Ayrıca şirket bu 

kapsamda geçmişte sembol haline gelen Migros satış kamyonlarını yeni bir konsept ile tekrar 

müşteriyle buluşturmuştur (www.sabah.com.tr, 2011). 

 

1.5. Yeşil Pazarlama 
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21. Yüzyıl itibariyle gelişen sürdürülebilir işletme anlayışı çerçevesinde “Sürdürülebilir İş” in 

stratejik bir öncelik olduğunu ve doğayla uyumu vurgulayan yeşil işletme ve yeşil yönetim 

kavramları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda yeşil işletme kavramı ile birlikte; sosyal 

sorumluluk, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, üretimde yalınlaştırma, 

sürdürülebilir kalkınma, etkin kaynak kullanımı, topluma ve çevreye karşı sorumluluk ve 

karlılık paralelinde yeni bakış açıları, çözüm önerileri ortaya çıkarmıştır. Artan dünya nüfusu 

ve kaynakların kıtlığı yeşil işletme başlığı altında bahsedilen birçok yeni yaklaşımın ortaya 

çıkmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Süregelen geleneksel işletme anlayışı; doğal kaynakların sınırsız gibi görülmesinden, doğada 

yapılan tahribatların önemsenmiyor olmasından, insanoğlunun fiziksel olarak dünya üzerinde 

tam bir hâkimiyet kurma istediğinden dolayı beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Çevre 

kirliliği, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, negatif dışsallık bu sorunlara başlıca verilecek 

örnekler olarak gösterilebilir. 

Yeşil Pazarlama kavramı günümüzde oluşmuş olan; çevre bilinciyle ortaya çıkan çevre dostu 

ürünleri, hizmetleri ve fikirleri kapsamaktadır. Bu çevre dostu kavramlar ile ilgili tüm 

pazarlama karması elemanlarının da aynı şekilde doğaya, insana uygun ve sürdürülebilir 

olması yeşil pazarlama tanımının kapsamındadır. Kısaca amaç tüketici ihtiyaç ve istekleri 

yerine getirilirken, sadece işletmenin kar hedeflerine ulaşmasını sağlamak değildir. Bununla 

birlikte doğa ile dost ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin tasarlanmasını ve bunların kullanım 

sonrasına kadar uzanan süreçleri de planlayan ve yöneten bir pazarlama faaliyetidir ‘Yeşil 

Pazarlama’. 

1.6. Bağlamsal Pazarlama 

Ürünün veya hizmetin, tüketicinin yaşam tarzına entegre edilmesi ve onun yaşam tarzı 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde pazarlanmasını ifade etmektedir. Anlam bağlama 

bağlıdır;  bağlamla uyumlu anlamlar daha kuvvetle algılanır ve çok daha etkili olur. 

New York gibi kalabalık bir şehirde “umumî tuvalet” bulmanın zorluğunu, mağaza ve 

otellerin dışarıdan gelenler tuvaletlerini kullandırmamaya başladıklarını fark eden, Charming 

marka tuvalet kâğıdı, açtığı “genel tuvaletler” yoluyla, ürünlerini test etmeye teşvik etmesi, 

doğal hayatla pazarlama‐marka arasında anlamlı ve etkileyici bağlamlar oluşturmaya bir 

örnektir. Bağlamsal pazarlama internette de uygulanabilmektedir. Firmalar, ürün veya hizmet 

ile bağlantı kurulan internet sayfası üzerinde ürün veya hizmeti kullanan insanların yaşam 

tarzlarında ne gibi ihtiyaçlarının olabileceğini saptayıp bunlara cevap vererek interaktif 

hizmetler ile tüketiciye hem rasyonel çözümler sunabilir hem de tüketici ile aralarında 

duygusal bir bağlılık kurabilir. Böyle bir mecra ile site ziyaretçilerinin sayılarının 

yükselmesinin yanı sıra siteler kendi bağımlılarını da üretebilirler. Tam olarak hedef kitlenin 

beklediği ve görmek istediği mesajları sunan bir internet sitesinin bir reklâm mecrası olarak 

ne kadar verimli olabileceği konusu ise bağlamsal pazarlamanın iştah kabartıcı özelliklerinden 

bir diğeri sayılmaktadır. Çok sayıda hizmetiyle kullanıcılarını bağlamsal olarak 

izleyebilmesiyle de ünlü Google markasını, bağlamsal pazarlamayı en etkin kullanan 

firmalardan biri yapmaktadır (Kaya, 2009:61). 

 

 

1.7. İçerik Pazarlaması 
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“İnsanlar reklamları okumazlar. İnsanlar, ilgilerini çeken şeyleri okur ve bu bazen bir reklam 

olur.’’ Howard Gossage'a ait olan bu söz hemen hemen 40 sene öncesine ait olmasına rağmen, 

günümüzde geçerliliğini korumakta ve içerik pazarlaması olarak adlandırılan ve son yıllarda 

literatüre giren uygulamaya da temel oluşturmaktadır. 

İçerik pazarlaması, markaların dijital kanallar üzerinden yayınlanan çeşitli yazılı, görsel ve 

işitsel içerik tipleri ile takipçilerin ilgisini çekerek, marka hakkında olmak zorunda olmaksızın 

onların fonksiyonel ya da duygusal ihtiyaçlarını giderdikleri, ayrıca onların marka hakkında 

bilgilenmelerini, bağ kurmalarını ve sonraki süreçte ise markanın ürünlerini satın almalarını 

ve hatta oluşan memnuniyet ve sadakat ile beraber tekrar aynı markadan satın alma ihtiyacı 

hissetmelerini, bütünde ise marka hakkında pozitif bir duyguya sahip olmalarını sağlayan 

içerik ve iletişim stratejisi ile taktiklerinin birlikteliğidir. 

-Bir pazarlama faaliyeti çerçevesinde yayınlanan içerik, yalnızca markanın kendisi hakkında 

ya da doğrudan satışa yönelik olmak zorunda değildir. 

-İçeriğin asıl hedefi kullanıcının/tüketicinin ilginç, yaratıcı, eğlenceli ya da faydalı içerik ile 

ilgisini çekmek ve ihtiyacını ya da sorununu gidermektir (http://blog.turkcell.com.tr/icerik-

pazarlamasi-nedir). 

Türkiye’de 2014 yılı içindeki başarılı içerik pazarlaması temelli reklam kampanyalarına örnek 

olarak: 

-Doğadan - Ofiste Büyük Olay Var 

-Lassa - Don Duran / Titre Bakalım 

-Durex - Elveda Elizabet, Merhaba Gerçek Aşk! 

-Koçtaş - Sevgililer Günü 

-Maret - Açken Bakma! 

-Radikal - #4saat 

-Coca Cola - Onun İsmi Ne? 

-WWF Türkiye - Son Selfie 

-Ogilvy Istanbul - Jr. Art Director İlanı 

-Vodafone - kaytmikoytmu.com 

-Yemeksepeti - Dünya Kupası Line Up 

-Trafik Güvenliği Platformu - Direksiyonda Selfie Çekme! 

-Canga - CANGArdaşlar / dağınık crew  

-Domino’s-Domino's Posteros 

-Anadolu Üniversitesi Tanıtım Filmi 

-Vodafone - Vodafone Arena / Stat Abi 
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-Yemeksepeti - Yemek.com 

-HSBC - Hayatım Matematik 

-Akbank - Bigumigu ile SXSW, Cannes Lions, Kristal Elma ve LeWeb işbirlikleri 

-Turkcell - Esnaf Beni Affeder mi? 

gösterilebilir (http://bigumigu.com/haber/turkiye-de-2014-yilinin-en-dikkat-ceken-icerik-

pazarlamasi-isleri). 

2. GÜNCEL POSTMODERN PAZARLAMA ÖRNEKLERİ 

Öznesi hiç olmayan ya da öznesi birey olmayan çok sayıda hikâyeden;  karakterler, kişilikler 

ya da kahramanlar yaratılması ve sonradan bunların somut bir ürün olarak sunulması 

postmodern pazarlama örneğidir. 

Küresel ve yerel örneklere bakılacak olursa, özellikle çok uluslu işletmelerin pazarlama 

stratejilerinden de kaynaklanan, kısmen yerel olabilen mesajlar küresel ve yerel motifleri yan 

yana, iç içe ama özünde kültürel anlamda birbirinden kopuk ve yabancı hale getirmiştir. 

Uluslararası markaların taklitleriyle birlikte ve aynı pazar içinde yan yana bulunmaları, gerçek 

ve olmayanın birlikteliğini temsil etmektedir. Modern dünyanın panayır kavramı, uzun süre 

yerel pazar olma ve haz duyma işlevlerini birlikte götürmüş, bunun yanı sıra dünyanın 

kontrollü bir başıboşluk ve sarhoşluk yaratarak, ilginç, egzotik birlikteliğini sağlamış, 

özellikle orta sınıflar için özlem, büyülenme ve nostaljik deneyimler kazandıran ortamlar 

olmuştur. (Featherstone,1996;52) Postmodern toplumun panayırları ise konulu (tematik) 

parklara dönüşmüş, düşler, egzotik mahalle simülasyonları, rüya âlemleri yaratmak ve bunu 

yaparken kentlerin de estetik olması adına, ’yeni kent manzaraları üreten reklam, pazarlama, 

endüstri tasarımcılığı ve ticari teşhir mesleklerinin genişlediğine tanık olan sanatın endüstriye 

aktarılmasına fırsat tanımıştır. 

Kimi yazarlarca kentlerdeki yeni panayır kültürü olarak adlandırılan ‘centre’ların, tüketicilere 

ürün sunmanın dışında yaşam biçimi, dil, alışkanlık ve davranış kültürü üzerinde de etkiler 

yaptığı, bir anlamda kültürün ‘yeni güç odakları’ olduğu (Doğan,1999;109) belirtilmektedir. 

Yaratılan ikonlar ve imajlar gerçekmiş gibi gündelik hayatın bir parçası olmuştur. Postmodern 

dünya tematik hale gelmiştir. Tematik parklar, alışveriş mekânları, tematik topluluklar, 

perakendeciler, restoranlar ve casinolar ve hatta tematik kasabalar,– (Disney- Celebration, 

Florida Fraim, ülkemizde Tatilya ) gibi örnekleriyle doludur. İmaj Tanrıçası Madonna, 

MTV’de Bill Clinton’un konuşma yapması, internet kafeler, X Files dizisi, melez etnik 

müzikler/ new age, gündelik hayattan postmodern manzaralardır. (The Postmodern in 

Everyday Life) Ülkemize bakıldığında, Windows 95 yazılım paketinin Taksim Meydanına 

kurulan barkovizyon gösterisiyle-hedef kitleye değil- halka tanıtımı, sanatla sporun birlikte 

sunulan bir ticari ambalaja konması: Athena müzik grubunun Basketbol Milli Takımının 

maçlarında takımın bir parçası gibi sunulması, bir banka reklamında Fazıl Say ve Mehter 

Takımının aynı şarkıda buluşması, müzik endüstrisinde sık sık tutan nostaljiye yönelik 

stratejilere örnek gösterilebilir. Harry Potter ürünlerinin satıldığı bir büyük mağaza, 

postmodern pazarlamanın ülkemizdeki yansımaları olarak düşünülebilir. Televizyon 

yarışmalarının bilgi kaynaklı olmaktan çıkıp eğlence kaynaklı olması, ‘Biri Bizi Gözetliyor’ 

türünden televizyon programlarıyla yeni pazarlar yaratan-izleyenlerin bir anlatı (narrative) 

olarak izlediği-oylama için telefon hatlarının kullanımı-yıldız yaratma-yıldızlar için yeni 

pazarlar açma- tartışma gündemleri oluşturarak kahraman yaratma -ve onlara imajlar 
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bindirerek -yeni imajları tüketiciye dayatma gibi eklemlenmiş ve aslında tamamen bağlantısız 

olan birçok etkinliğin kolajıyla bir üst anlatı sunulmakta ve yaşanmaktadır. 

Farklı alanlarda da örnekleri kolayca çoğaltmak mümkündür. Özellikle son zamanlarda 

çekilen yüksek bütçeli Hollywood yapımlarında fazlaca postmodern pazarlama öğelerine yer 

verildiğini gözüyoruz. Fenomen olmuş ve gişe rekorları kırmış ‘’ Avatar’’ filminde: Üst 

Gerçeklik, Kaos ve Düzensizliğin Kabulü Stil ve Biçime Önem Verme,  Öznenin 

Merkezliğini Kaybetmesi,  Zıtlıkların Birlikteliği kavramlarının kullanıldığını görüyoruz.  

Benzer şekilde, ‘’Suretler, Oyuncu, Azınlık Rapor’’  gibi filmlerde sıklıkla öznenin 

merkezliğini kaybetmesi ve üst gerçeklik ve imajlar ve sanal karakterler üzerinden yaşam 

kavramlarına sıkça atıf vardır.  Burada örneği verilen ve toplamda çok sayıda olan filmlerin 

hemen hemen tamamında ortaya konulan yaşam biçimleri postmodern tüketici özelliklerini 

fazlası ile taşımaktadır. 

Ayrıca günümüz insanlarının büyük çoğunluğunun şehirde yaşıyor olması; doğaya, çevreye 

ve doğal olan her şeye özlemi de beraberinde getirmiştir. Bu sebeple de bu ve benzeri doğal 

ortama karşı özlemi sanal mecralarda ve sanal karakterler ile bulunduğu yerden hareket 

etmeden giderme çabası sonucu FarmVille oyunu ortaya çıkmıştır. Bu oyun çok kısa sürede 

milyonlarca insanın benimsemesi ile fenomen haline dönüşmüştür. Bütün bu özellikleri ile 

postmodern hayatın en büyük örneklerinden biri olarak karşımıza çıkmıştır. Devamında gelen 

Facebook üzerinden oynanabilen benzer oyunlar da ya da Bistrips gibi uygulamalar da 

başarılı örnekler olarak gösterilebilir. Bu tarz uygulamalar tam olarak insanların gerçekte olan 

ihtiyaçlarını karşılamasa da belirli bir süre o ihtiyaçları giderme ve uygulama hissi verdiği 

için, başarılı olmuştur. Mevcut durumda tüketici beklenti ve isteklerini dijital ve sanal 

ortamda oyun oynayarak gidermeye çalışmaktadır. 

 

3. SONUÇ  

Yaşadığımız yüzyılda ekonomik alanlardaki değişimler, üretici ve tüketici davranışlarının da 

tamamıyla değişmesine yol açmıştır. Bu değişimden önce Sanayi Devrimi ile başlayan, üretim 

merkezli bir anlayışın olduğu bir dönem mevcuttu. 21. Yüzyıla geldiğimizde ise durum 

değişti. Tüketimin merkeze oturduğu ve tüm kararları belirlediği; tüketim olmadan üretimin 

önemsiz olduğu yeni bir gerçeklik ortaya çıktı. Üretim ve üreticiler başrolü tüketime ve 

tüketicilere devir ettiler. İşte tam da bu noktada postmodern pazarlama kavramı devreye girdi. 

Firmalar postmodern anlayış çerçevesinde; birey birey tüketici ihtiyaçlarını anlayarak onlara 

duyarlı davranan ve kişiye özel tatminine yönelen kişisel çözümler geliştirmeye başlamıştır. 

Ayrı ayrı kullanıcı ihtiyaçlarını önceden tespit edip ya da öngörüp, kendi pazarlarını 

oluşturmaya başlamışlardır. Her tüketicinin neredeyse birebir isteklerine, zevklerine hitap 

edebilen ve onların ihtiyaçlarına özel çözümler sunabildiği ölçüde pazarlamada bağımlılık ve 

sadakat yaratabilen pazarlar ortaya çıkmıştır. Hatta müşterileri için çözümlerini kişiselleştiren, 

ürünlerin kişiye özgü olması konusunu en iyi yapan firmalar,  ayakta kalıyor demek yanlış 

olmaz.  

Postmodern özellikler taşıyan tüketiciye ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz pazarlama 

uygulamaları da, yöntemler de doğası gereği postmoderndir. Pazarlama kavramı tanımı ve 

dinamikliği itibariyle de bu postmodernliği içinde barındırmaktadır. 
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İçinde bulunduğumuz dönemin anlayışı olan postmodern pazarlama gereği -marka ve tüketici 

davranışları v.b. pazarlama kavramlarını merkeze alarak kullandığımız- çok fazla sayıda, 

farklı pazarlama uygulaması mevcuttur. Bu çalışmada pazarlamanın kendisi de postmoderndir 

söyleminden yola çıkarak güncel pazarlama uygulamalarından; advergaming, ilişkisel 

pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama, retro pazarlama, yeşil pazarlama, bağlamsal pazarlama, 

içerik pazarlaması, postmodern bakış açısıyla incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu ve 

benzeri pazarlama uygulamaları sayesinde postmodern tüketiciye ulaşmak mümkün 

olmaktadır. 
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ÖZET: Çalışma turizmde insan – robot yapay zeka etkileşimine dikkat çekmekte, dijitalleşen 

turizm ve hizmet sektöründen örnekler sunmaktadır. Bunun yanı sıra geleceğin insan 

kaynağını oluşturacak olan Z ve Alfa kuşağının özellikleri ile yeniden şekillenen iş dünyasına 

yönelik literatür taraması yer almaktadır.  Turizm, seyahat ve konaklama endüstrisinde 

halihazırda yapay zeka, robotik teknolojiler ve hizmet otomasyonlarında yaşanan gelişmeler 

hakkında bir inceleme sunulmaktadır. Çalışmada geleceğin insan kaynağını, davranış 

kalıplarını ve hizmet standartlarını kendi çağına göre değiştirecek olan Z ve Alfa kuşağının 

yıllar içerisinde tanık olduğu/olacağı teknolojik trendlerin, robot teknolojiler, hizmet 

otomasyonları ve yapay zekanın turizm ve hizmet sektörü dinamikleri ile seyahat şekillerini 

nasıl yönlendireceği hakkında birtakım öngörülerden bahsedilmektedir. Teknolojik trendlerin 

en güçlüsü olan yapay zeka ve yapay zeka ürünlerinin turizm de dahil diğer birçok endüstriyi 

kendi kurallarına göre yeniden şekillendirebileceği ve güçlü değişikliklerin yaşanabileceği bu 

çalışma aracılığıyla vurgulanmak istenmiş ve bu konu ile ilgili yapılacak olan farklı 

çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Dijital Çağ, Yapay zeka, Robot çalışanlar, Z ve Alpha kuşağı. 

 

GENERATİON Z AND ALPHA İN DİGİTAL AGE, ROBOTS AND ARTİFİCİAL 

INTELLEGENCE APPLİCATİONS İN TOURİSM 

 

ABSTRACT: The study draws attention to human-robot artificial intelligence interaction in 

tourism and presents examples from digitalizing tourism and service sector. In addition there 

is a literature research for the business world changes with the characteristics of the 

generation Z and Alpha, which will create the human resource of future. It provides a review 

of artificial intelligence, robotics technology and service automation developments in the 

tourism, travel and accommodation industry. There are some foresights about how 

technological trends, robotics, service automations and artificial intelligence will shift the 

tourism and service sector dynamics and travel patterns. Through this work, it is desired to 

emphasize that artificial intelligence and its products can reshape many other industries 

including tourism and strong changes may occur through artificial intelligence. Furthermore it 

is aimed to shed light on different studies to be carried out on this subject.  

Key Words: Tourism, Digital age, Artificial Intelligence, Robot employees, Generation Z 

and Alpha. 
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GİRİŞ  

Son yıllarda dünya yapay zeka, robot teknolojileri ve hizmet otomasyonlarında oldukça hızlı 

ve önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Tıpta tanı ve cerrahi, eğitim, sosyal hizmet, ulaşım, 

askeri, tarım gibi pek çok alanda yapay zeka ve robot teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. 

Tüm bu gelişmelerden turizm, seyahat ve konaklama endüstrisi de nasibini almaktadır. Artık 

yapay zeka ve gelişmiş robot teknolojiler, turizm ve hizmet sektörüne hızla nüfus etmeye 

başlamışlardır.  

Teknolojinin gelişimi ile birlikte sınırlı bilgi ortamından genişletilmiş bilgi dünyasına geçiş, 

sektörlerin iletişim ve bilgi toplama süreçlerini değiştirdiği gibi kuşakların da hayatlarını ve 

yaşam tarzlarını yavaş yavaş değiştirmekte, yeni bir çağ, yani dijital bir çağı başlatmaktadır. 

Yapay zeka işlemcilerinin endüstriyelleşmesi ile birlikte sosyolojik, politik, ekonomik, ticari 

ve diğer birçok alanda değişim hızının birden artacağı, buna rağmen yeni gelen kuşakların bu 

hıza kolaylıkla adapte olabileceği düşünülmektedir. Çünkü kuşakların analizi yapılmaya 

çalışılırken genel olarak, kuşakların kendi dönemleri içerisinde ortak bir şekilde yaşanan 

büyük ve unutulmayacak olay-lar ve bu olay-ların toplumsal etkilerinin kuşaklar üzerindeki 

yansımaları dikkate alınır. Dolayısıyla teknolojik anlamda yaşanan üstün gelişmeler, her ne 

kadar eski kuşakları (Baby Boomerlar, X’ler ve Y’ler) şaşırtmaya yetse de Z ve Alfa kuşakları 

için günlük sıradan hatta beklenen haberlerden bazılarıdır. Çünkü onlar gelene kadar uzaya 

gidildi, internetin sınırsız dünyasında sörf yapıldı ve dünyanın bir ucundaki bir tanıdık ile 

anında canlı görüşme yapılabildi. Dolayısıyla yeni kuşakların dönemini şekillendiren en 

belirgin olaylar; teknolojik buluşlar ve icatlar olarak ifade edilebilir. 

1. DİJİTAL ÇAĞ VE YENİ KUŞAK: Z 

2000 yılından itibaren doğanlara, (gelecekte isim ve yıl aralığı değişebilir), Z Kuşağı veya 

Yeni Sessiz Nesiller denilmektedir (Jones, 2007: 3). 2000- 2021 yılları arasında doğan ve 

doğacak olan Z kuşağı, dünya zevklerine düşkün, teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan, işlerini 

kısa sürede ve titiz biçimde yerine getiren davranış özellikleriyle dikkat çekmektedir (Kon, 

2017). Bireyselliğe önem veren, en yeni iletişim araçlarını kullanan, iş arkadaşlarıyla dost 

olmayı tercih eden, yeniliğe açık, haberleşmek için e-posta yerine sosyal medyayı kullanan, 

arkadaşlık ilişkilerini ise ağırlıklı olarak Facebook üzerinden yürüten, teknoloji bağımlısı ya 

da tutkunu olmayıp, teknolojiyi doğal yaşam standardı olarak algılayan bir kuşaktır (Mengi, 

2012).  

Z kuşağı gençleri faydalı gördükleri her türlü yeniliği yaşamlarına hızlı şekilde entegre 

edebilmektedirler. Bu yenilikler sadece mobil iletişim, sosyal medya ile sınırlı olmayıp 

giyilebilir teknoloji, yapay zeka gibi yenilikçi ürünleri de kapsamaktadır 

(www.workcube.com). Bu yüzden dijital yerliler olarak da bilinen Z kuşağının (Kon, 2017) 

muhtemelen daha yakın tarihte yaşamış olan kuşaklara göre daha farklı aile ve sosyal hayat 

geçmişleri olacaktır (Tobi, 2013; Wellner, 2000: 63). Çünkü “insanlık tarihinin el, göz, kulak 

vb. motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli” olarak (Mengi, 2009) dijital gelişmelere 

tepkisiz kalmayarak gelişimin bir parçası olmaktan memnuniyet duyacaklardır. 

Bilindiği gibi alfabe Z ile bitmekte fakat nesillerdeki değişim tıpkı teknolojide olduğu gibi 

muhtemelen son değil. Bu nedenle gelecek kuşağın adı olan Alfa, ilk olarak 2005 yılında, 

yapılan bir anket ile ortaya çıkmıştır (Naggy ve Kölcsey, 2017: 110). Alfalar, tamamı 21’inci 

yüzyılda doğmuş bireyleri kapsayacak ilk kuşak; dolayısıyla zihinsel ve pratik şemalarımızda 

da yepyeni bir başlangıcı simgelemeleri adına Yunan Alfabesinin ilk harfi olarak 

adlandırılmışlardır (Kaynak, 2017). Sosyolojik olarak değerlendirildiğinde Alfa kuşağının 

içinde yer alanlar; günümüzde emekleme çağındakiler, bebekler ve elbette henüz doğmamış 
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olanlardır. Pazarlama sınıflandırmalarında ise 2010 ve sonrası dönemlerde doğmuş olan 

bireyleri içine almaktadır (Kaynak, 2017). Aynı şekilde McCrindle, 2010 yılından sonra 

dünyaya gelen herkesi Alfa'nın bir parçası olarak görmektedir (Sterbenz, 2015). Alfa kuşağı 

potansiyel olarak "şimdiye kadar ki en resmi eğitimli nesil, şimdiye kadar ki en teknolojik 

gelişmeler tarafından gelişimi sağlanan nesil ve şimdiye kadar dünyanın en zengin nesli" 

olarak tasvir edilmektedir (Mccaskey, 2017). Bu nesil hakkında en önemli olan şey 

doğdukları dijital ortamdır. Teknoloji, ebeveynler, eğitimciler ve diğer pek çok sosyal 

etkileşim günlük hayatlarının bir parçasıdır. "Bağlantı" kavramı bu neslin merkezi ve önceki 

nesil Z'den daha önemlidir (Totell vd., 2014: 82). Alfaların küçük yaşlarından itibaren 

eğlenceleri de eğitimleri de ekranlardan oluşmakta ve global karar vericiler için bu ekranlara 

maruz kalmanın ne gibi kodlar türetebileceği zamanla fark edilecektir. Aralarında en 

yaşlısının doğduğu yıl olan 2010’da iPad lansmanı yapılmış, Instagram sosyal mecralarda 

yerini almış ve “yılın kelimesi” “app” sözcüğünün olmuştur. Dolayısıyla geçmiş kuşakların 

sabit ekran tecrübesi onların akışkan ve tamamen mobil deneyimlerine hitap edemez 

olmuştur. “Ekranergenlik” (screenager) bu neslin alametifarikasıdır (Kaynak, 2017).  Z kuşağı 

ve Alfa kuşağının doğduğu yıllardan günümüze kadar gerçekleşen çarpıcı dijital gelişimler ve 

teknolojik icatlar aşağıdaki tabloda kronolojik olarak gösterilmektedir. 

Tablo 1. Teknolojik Zaman Çizelgesi 

Yıllar  Teknolojik Gelişmeler 

2000 USB flash sürücüler kullanıma sunuldu, Nokia 3310 piyasaya çıktı 

2001 Wikipedia başlatıldı 

2003 MySpace başlatıldı 

2005 YouTube başlatıldı 

Güneş Çatıları yapıldı 

2006 Facebook halka açıldı 

2006 Twitter başlatıldı 

 

2007 

Dropbox kuruldu 

Kindle çıktı 

İlk iPhone çıktı 

2008 Tesla Roadster 

2009 Whatsapp kuruldu 

Kickstarter sitesi kuruldu 

 

2010 

iPad başlatıldı 

Instagram başlatıldı 

Drone çıktı 

2011 Mars uzay aracı Curiosity gezegenin yüzeyine bırakıldı 

2012 Facebook'ta 1 milyar aktif kullanıcı var 

MaterniT® 21 uygulaması çıktı 

2013 İnsansı Robot denemeleri başlatıldı 

Biyonik göz üretildi 

2014 Google Glass başlatıldı (Sanal Gerçeklik Gözlüğü) 

Kağıt Mikroskop: Foldskope üretildi 

2015 3D yazıcı temelli üretim başlatıldı 

Periscope başlatıldı 

Tesla/Powerball çıktı 

Akıllı Ev 

2016 Tesla 3 tanıtıldı 

4.5 G başlatıldı 

Kaynak: http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/what-comes-after-generation-z-

introducing-generation-alpha’dan geliştirilmiştir. 

2017 yılının dijitalde takip edilmesi gereken trendleri ise şöyledir (uncdigital.com);  

https://www.business.com/advice/member/p/orobora/
http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/what-comes-after-generation-z-introducing-generation-alpha'dan
http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/what-comes-after-generation-z-introducing-generation-alpha'dan
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Giyilebilir Teknoloji: Giyilebilir teknolojilerin pazar hacminin 2017’de 4.12 milyar dolara 

ulaşması beklenmektedir. 

Lokasyon pazarlama: Müşteri hedefleme konusunda son derece isabetli olan lokasyon bazlı 

reklamların daha önemli hale gelmesi beklenmektedir. 

Chatbotlar: Yiyecek siparişi verme, toplantı ayarlama, hava durumu hakkında bilgi verme gibi 

birçok fonksiyonu olan yazılımların,017 yılından başlamak üzere ileriki yıllarda da marka-

müşteri ilişkisinin en önemli parçalardan biri haline gelmesi beklenmektedir. 

Canlı Videolar: kullanıcılar için daha gerçek ve doğal iletişimin anahtarı haline gelen canlı 

videoların ilerideki yıllarda da devam edeceği beklenmektedir. Daha şimdiden Periscope 

üzerinden bir gün içinde izlenen canlı videoların toplam uzunluğu 100 yılı geçmektedir. 

İnfluencerlar: İçeriklerin influencerlar aracılığıyla paylaşılması, dönüşüm oranlarını 10 kata 

kadar arttırabilmektedir. Markaların %69’u yeni bir ürünü tanıtmak için influencerlardan 

faydalanmaktadır. Ayrıca, tanıtılan ir ürünü satın almak söz konusu olduğunda 18-24 yaş arası 

kullanıcıların %62’si, ünlülerden çok YouTuber’ların önerilerine güvenmektedirler. 

Programatik Reklamlar: Medya alım-satım işlemlerinin otomasyonunu sağlayan programatik 

satın alma sistemleri endüstrisinin 2017 yılında %31’lik bir büyüme göstereceği 

öngörülmektedir. Çünkü pazarlamacıların %60’ından fazlası programatik satın alma 

sistemlerini kullanmaktadırlar. 

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu: Müşteri eğilimlerine dair yapılan ölçümlerin bir parçası 

olarak yakın gelecekte daha fazla popüler olacağı beklenmektedir. 

Bu gelişimlerle birlikte yapay zekâ çalışmalarının da artacağı yönünde beklentiler oldukça 

yüksektir. Yapay zekâ alanındaki ilk ciddi adım 1956 yılında ABD’de de düzenlenen 

Darthmouth Konferansı’nda atılmıştır. Hayli tanınmış LISP yapay zekâ programlama dilinin 

yaratıcısı da olan John McCarthy (1927-2011) günümüz yapay zekâ teknolojisinin gerçek 

öncüsü kabul edilmektedir (http://lepicallidus.com). Yapay zekâ (AI), bir dijital bilgisayarın 

veya bilgisayar kontrollü robotun, akıllı varlıkla ortak görevleri yerine getirme yeteneğidir 

(www.britannica.com). Bulgurcu (1995)’ ya göre, insanlar gibi “anlayan”, “akıl yürüten” ve 

“yorum yapan” makineler üretmeyi amaçlayan bir araştırma disiplinidir. 1957'de Herbert 

Simon “şaşırtmak ya da şok etmek benim amacım değil, fakat özetleyebileceğim en basit yol, 

dünyada şu anda düşünen, öğrenen ve yaratan makineler var. Dahası, bu işleri yapabilecek 

yetenekleri, görünür bir geleceğe kadar hızla artacak ve ele alabildikleri sorunların çeşitliliği, 

insan zihninin uygulandığı aralık ile birlikte daha geniş olacaktır” ifadesi ile yapay zekalar ile 

ilgili genel düşüncesini belirtmiştir (Russel ve Norvig, 2010: 20-21). 

2. TURİZM SEKTÖRÜNDE DİJİTAL GELİŞMELER 

Yakın gelecekte bilim, tasarım, mühendislik, teknoloji ve değişen neslin şekillendireceği bir 

turizm sektörünün bizleri beklediği aşikardır. Bu gelecekte, yapay zekâ uygulamaları ve robot 

teknolojilerin etkinliği artacak, pek çok alana nüfuz edecek, yaşam alanlarımızda ve iş 

dünyasında sıklıkla karşımıza çıkacaklar, günlük hayatımızın ve iş hayatımızın birer parçası 

haline geleceklerdir. Bu süreçten elbette ki turizm sektörü de nasibini alacaktır. Örneğin, 

oteldeki hizmet robotları, misafirlerin odada ihtiyaç duydukları gündelik havlu, tuvalet kâğıdı 

vb. malzemeleri odalarına götürecek, ya da mutfak departmanında yiyecekleri hazırlayacak, 

müşterilerin eşyalarını odalarına taşıyacak ya da restoran bölümünde misafirlerin 

karşılanmasından yiyecek-içeceklerin servisine kadar pek çok alanda aktif yer 

alabileceklerdir.  
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Endüstriyel robotlar büyük bir işlem gücüne ihtiyaç duymakta ve bulut sistemi depolama ve 

işlem gücüne kolay erişim imkânı sağlamaktadır. Kişisel kullanımda da yaygınlaşacağı 

düşünülen bulut bağlantılı robotlara ileride bulaşıklarımızı yıkatabilir, banka işlemlerimizi 

hallettirebilir, sağlık sorunlarımızı anlatabiliriz (www.endustri40.com). Bulut bağlantılı 

robotlar sayesinde, ilk robot-turist deneyimi sonrasında, o bireysel robotun öğrendikleri 

ağdaki diğer robot birimleriyle bulut aracılığıyla paylaşılabilir. Örneğin bir turist başka bir 

destinasyon veya oteli ziyaret ettiğinde, bir önceki robotsal öğrenimler daha sonraki robot 

birimine iletilerek turist için daha gelişmiş kişiye özgü bir hizmet sağlanabilir (Tung ve Law, 

2017: 2508).    

Otellerde kullanılan robotlar, sosyal robotlar grubuna dahildir ve hizmet robotlarıdır. Yani; 

bilgi sunarak, hastane ve otel ortamlarında yardım ederek insanlara hizmet etme gibi sosyal ve 

pratik hedefler, robotların gerçek dünyaya kademeli olarak entegrasyonunu kolaylaştırmak 

için kullanılmaktadırlar (Tung ve Law, 2017: 2500). 

Atlanta merkezli InterContinental otel grubu da Dash ismini verdikleri benzer bir robot 

çalışanı Crown Plaza San Jose-Silicon Valley otelinde 2015 yılında hizmete sunmuştur 

(www.sun-sentinel.com). Nitekim Starwood Aloft Oteli otel misafirlerine konfor sağlamak ve 

yardımcı olabilmek için robot kâhya Boltr’u görevlendirmiş, Royal Caribbean Otel ise 

Biyonik Bar bölümünde robotlardan oluşan garson timi kurmuştur. Ayrıca Singapur robotik 

bir sanal ajan olan SARA’yı (Singapur Otomatik Yanıtlama Asistanı) turistlere bilgi ve 

yardım sunma konusunda test etmiştir. SARA, bir GPS entegre modülü kullanarak bir turistin 

yerini tespit eder ve gerçek zamanlı yardım ve yeniden yönlendirme hizmeti sağlayabilen 

robotiklerden biridir (Tung ve Law, 2017). Yine bir başka örnek Japonya’da 2015 yılında 

robot çalışanların yer aldığı Hen-na Hotel isimli bir otel Nagasaki’de faaliyete girmiştir. Hen-

na Hotel, resepsiyonda normal bir kadın görünümündeki Android servis robotuyla 

karşılamakta, basit sorulara cevap vererek otele nasıl giriş yapılacağını anlatmaktadır. 

Yüzünden gülümsemesi de eksik olmayan bu robot resepsiyonistin pratikte herhangi bir insan 

çalışandan pek bir farkı bulunmamaktadır. Otelin tüm çalışanları robot olmakla birlikte, insan 

çalışana sahip tek bölümü ise güvenlik kısmıdır. Çalışanların robotlar olduğu bu otelde, 

insanlar hata kontrolü yapan yönetici konumunda bulunmaktadır (www.log.com.tr). Örneğin, 

Hilton robotik konsierj için IBM ile birlikte çalışmaktadır. Bununla birlikte, günümüzdeki 

hizmet sunum teknolojileri, yüz tanıma teknolojileri, video görüntüleri, ses ve dokunmatik 

algılayıcılar sayesinde robotlar, müşterilerle etkileşim ve iletişim kurabilmekte, onları 

eğlendirebilmekte, kısaca onları müşterilere daha yakın ve dostça hale getirebilmektedir 

(Zalama vd., 2014). 

Elbette turizmde bu yapay zekâ ve robot uygulamalarının birtakım sıkıntı ve olumsuzlukları 

beraberinde getirebilme ihtimali mevcuttur. Örneğin bu robotlar misafirlerle iletişim kurmakta 

sıkıntılara sebebiyet verebilir ya da bir robottan hizmet almak istemeyen misafirler söz 

konusu olabilir. Ayrıca hızla değişen dünya, yöneticilerin de esnek olmasını ve gelecek 

projeksiyonlarının öngörülebilirliğini kısaltan bu hızlı değişimler sebebiyle yeni sistemlere 

göre pozisyon almasını zorunlu hale getirmektedir.  

Oteller, restoranlar, müzeler ve sanat galerileri, havaalanları ve tren istasyonları, yarı 

kontrollü alanlar olarak çeşitli robotlar ve self-servis teknolojilerinin test edilebilmesi 

açısından büyük ölçüde uygun alanlar olarak görülmektedir (Ivanov ve Webster, 2017). Pek 

çok otel zincirinin önem vermeye ve devreye sokmaya başladığı robotlar ve yapay zekâ 

uygulamaları, çok fazla bilgiyi belleklerinde bulundurabilmekte, bizim yapabileceğimizin 

ötesinde çoklu görevleri ve eylemleri otomatikleştirmekte, check-in işlemlerini hızlandırmaya 
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yardımcı olmaktadır. Belki de sektör açısından en önemli özellikleri, çeviri yazılımının her 

zamankinden daha ileri düzeye ulaşmasıyla birlikte, yapay zekâ uygulamalarının tüm 

gezginlere kendi dillerinde her zamanki seyahat formalitelerini yapma fırsatı sağlayacak 

olmasıdır. Bu durum otelcilikle uğraşmak isteyen yetenekli dilbilimciler için sorun 

yaratabilmektedir, ancak yapay zekâ uygulamaları dünyanın dört bir tarafından gelen 

müşterilerin tüm sorularına derinlikli, detaylı cevaplar almalarını sağlayabilmektedir 

(www.travelshift.com). Elbette ki birçok işi aynı anda yapabilen, problemleri çözebilen ve 

umduğumuzdan daha iyi tercüme yapabilen robotlar, müşteri hizmeti unsurlarının 

vazgeçilmezlerinden birinden yoksundur: kişisel dokunuş. Şu anda robotlar, duygu gibi 

gerçek insan nitelikleri sergileme kapasitesine yeterince sahip değildirler ve robot oldukları 

kolaylıkla fark edilebilmektedir. Yine bir başka örnekle açıklamak gerekirse, örneğin birinci 

nesil robot şeflerin hazırlayacağı bir yemek, gıda güvenliği konusunda tüketiciler tarafından 

birtakım endişelerle karşılanabilir. Ancak yakın bir gelecekte bu robotların insansı bir 

görünüşe sahip olabileceği ve insana özgü duygusal tepkiler ve cevaplar verebileceği 

beklenmektedir. Şu ana kadar yapılmış olan robotlar içerisinde insan görünümüne oldukça 

benzer görünüme sahip robotlar da mevcuttur. Örneğin GeminoidDK isimli robotun uzaktan 

insan mı yoksa bir robot mu olduğunu ayırt etmek pek de mümkün olmamaktadır. Google’a 

ait yapay zekâ şirketi DeepMind tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmayla, yapay 

zekalara hayal gücü eklendiği, bu yenilikle yapay zeka sistemlerinin, yaptıkları hareketleri 

üzerine düşünebilmeleri ve muhakeme yeteneği kazanmaları anlamına geldiği belirtilmektedir 

(www.ibtimes.com). Bu da demek oluyor ki robotların yapay zekâ uygulamalarının derin 

öğrenme sayesinde insan beynine benzer bir şekilde öğrenme özellikleri mümkün. Yakın bir 

zamanda Suudi Arabistan’da vatandaşlık verilen ilk robot olan, şu ana kadar insan 

görünümüne en çok benzeyen robotlar arasında yer alan, söylenenleri anlayan ve cevap 

verebilen robot Sophia, bu teknolojik gelişmelerin çok da uzak olmadığını göstermektedir.  

Robotlar, dünya genelinde son derece hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadırlar. Hatta yavaş 

yavaş insanların meslek alanlarına girmeye başlayan robot örnekleri vermek de mümkündür. 

Örneğin; Caliburger isimli bir burger şirketi, Miso Robotics şirketi ile yaptığı ortak çalışma 

sonucu, Flippy Robot adını verdikleri robotik kolları mutfak bölümüne entegre ederek yemek 

hazırlatan hamburger şefi robot ürettiler. Restoranların yiyecek kalitesini ve güvenliğini 

geliştirmesine yardımcı olmak ve işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bu robotun iki 

sene gibi bir sürede Kaliforniya’da 50 Caliburger restoranında çalışmaya başlamış olacağı 

belirtilmektedir (www.bizjournals.com). 

Yine hizmet sektöründen bir başka robot yapay zekâ örneği ise; Junko Chihira isimli robot, 

Toshiba tarafından üretilen bu ultra gerçekçi android robot, Tokyo’daki bir turizm 

enformasyon merkezinde tam zamanlı çalışıyor, müşterileri selamlayabiliyor, güncel olaylarla 

ilgili ziyaretçileri bilgilendirebiliyor, Japonca, Çince, İngilizce, Almanca ve hatta işaret dili 

konuşabiliyor. Junko Chihira isimli bu robot, Japonya tarafından 2020 Olimpiyatları için 

hazırlanacak olan ve gelen ziyaretçilere yardımcı olacak olan robotik turist rehberlerinden ve 

diğer akıllı kolaylaştırıcılardan yalnızca bir tanesi olarak sunulmaktadır.  

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak sağlayacağı kolaylıkların yanında elbette ki çeşitli 

maliyetleri de beraberinde getirecektir. Bunlardan belli başlı olanları (Ivanov ve Webster, 

2017);  

Edinme maliyetleri (örneğin bir robot veya kiosk satın almak.), Kurulum maliyetleri, Bakım 

masrafları, Yazılım güncelleme maliyetleri, Robot hareketliliğini kolaylaştırmak için bina 

uyarlama maliyetleri, kiralama / leasing masrafları, robot/ kiosk/ chatbotları çalıştırmak ve 

bakımını yapmak için uzmanları işe alma maliyetleri yada daha da ileri nesil yapay zeka, 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

626 

 

robot ve otomasyonlar için diğer robotları onaracak olan robotların maliyetleri söz konusu 

olabilir. 

Online check-in, kendi kendine check-in kioskları, biyometrik pasaport / kimlik kartı 

okuyucularıyla otomatik sınır kontrol kapıları ve mobil geçiş kartları artık pek çok 

havalimanında mevcuttur, taşıma bantlı restoranlar büyük şehirlerde sıklıkla görülmektedir, 

otomatik yiyecek-içecek satış makineleri pek çok yerde mevcut durumdadır, bu örnekler 

elbette ki arttırılabilir.  

Öyle ki 2050 yılına kadar işe alma, işten çıkartma gibi İK işlevlerinin de bilgisayara 

devrolacağı, görevlerin belirlenmesinden, performansa yönelik ödüllendirmeye kadar pek çok 

görevin bilgisayarların olacağı yönünde ön görüler mevcuttur (www.haberturk.com, 2017). 

Finans şirketi USAA Intel’in birimi olan Saffron ile geliştirdiği yapay zekâ aracılığıyla 

müşteri davranış modellemelerini çıkarmaktadır. 7 bin farklı faktörü göz önünde bulunduran 

algoritma sayesinde, müşterilerin davranışlarını yüzde 88 oranında doğru öngördüğü 

belirtilmektedir. (Müşterinin hangi kanalla ulaşacağı (web, telefon, email) ve hangi ürünlerle 

ilgilenecekleri vb.) Akıllı seyahat platformu WayBlazer ise, IBM’in Watson yapay zekâ 

yazılımıyla çalışarak turizm endüstrisi için bir uygulama yaratmıştır. Uygulama kişilerin 

verilerine göre seyahat önerileri yapabilmektedir (www.dunya.com, 2017).  

 

3. SONUÇ  

İndigo çocuklar ya da kristal çocuklar olarak da anılan Z kuşağı, dijital bir çağda doğmaları 

sayesinde önceki kuşaklara göre internet, sosyal medya, akıllı cihazlar ve ileri teknolojik 

araçlar ile oldukça alakadardırlar. Tüm bu dijital gelişmelerin hatta dijital dönüşümlerin en 

çok etkisi altına aldığı kuşağın z ve alfa kuşağı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Diğer 

kuşakların zorlukla anlamaya çalıştığı teknolojik gelişmeleri kolaylıkla anlayıp, uyum 

sağlayabilmektedirler. Çünkü doğduklarından bu yana, simülasyonlar, üstgerçeklik boyutları, 

insansı robotlar, giyilebilir teknolojik cihazlar, hologramlar ve 3D yazıcılar onların 

dünyalarında sıradan olaylardan bazılarıdır.     

Robotbilim araştırmaları hızla gelişmekte, farklı endüstrilerde ve gündelik yaşamda daha önce 

görülmemiş olanakları ortaya çıkarmaktadır. Mühendislikten eğitim ve sosyal bilimler 

alanlarına kadar çeşitli alandan araştırmacılar, insan-robot etkileşimlerinde insan odaklı 

deneyimlere uygulanabilir yeni kavramları anlamak için iş birliği yapmaktadır. Robotlar ve 

yapay zekâ uygulamalarındaki hızlı ilerlemelere karşın, turizmdeki robotlar ve yapay zeka 

uygulamaları üzerine yapılmış çalışmaların oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. Yakın bir 

gelecekte, işletmelerin yeni teknolojileri operasyonlarına ve hizmetlerine nasıl dahil 

edebilecekleri, çalışanların ve müşterilerin de bu yeni teknolojilere nasıl tepki vereceklerine 

yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulacaktır.  Değişen teknoloji çağıyla birlikte, pek çok insanın 

iş alanı daralacak, kimi meslek alanları tamamen ortadan kalkarken, yeni meslek alanları da 

ortaya çıkacaktır.  

İşletmeler açısından bakıldığında, dijital dönüşümden bahsedilirken sadece satış-pazarlama ve 

hatta idari organizasyondan değil, bir bütün olarak şirket kültürünün değişmesinden söz 

edilmektedir (http://khosann.com). Seyahat, turizm ve konaklama alanlarındaki robot, yapay 

zekâ ve otomasyonların sektörde büyük değişikliklere sebep olacağı öngörülmektedir. 

Müşterilere verilecek olan hizmetin şekli, insan çalışanların bu yeni düzende nasıl 

kullanılacağı, işletmelerin kurumsal kültürlerinin bu değişikliklerden nasıl etkileneceği gibi 
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hususlar sektör için söz konusu olacaktır. Tuominen ve Ascençao (2016) önümüzdeki yıllarda 

otel yönetiminde yaşanacak olan değişiklikleri yorumladıkları çalışmalarında, geleceğin 

otelleri için üç temel noktaya dikkat çekmektedirler. Birincisi, oteller, daha üstün hizmet ve 

olanaklar talep eden deneyimli tüketiciler için yeni hizmetler geliştirip sunarak nüfus 

trendlerine cevap vermek zorundadırlar. İkinci olarak, oteller sundukları ürün ve hizmet 

sunumlarının kişiye özel olmasını sağlamalıdırlar. Üçüncü olarak ise, oteller diğer endüstri 

dallarındaki yeni teknolojileri takip etmeli, uyum sağlamalı ve benimsemelidirler.   

İnsanlık yeni bir döneme geçiş yaparken bu dönemde önemli bir yeri kaplayacak olan 

robotların beraberinde getireceği sorunların önceden önlemleri alınmaya çalışılmalıdır. 

Özellikle; siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması sorunu dikkate alınmalı, ayrıca yapay 

zekayı kontrol edebilmek için, kullanıldıkları alanlara uygun olacak şekilde yeni 

düzenlemelere ve yönetim biçimleri oluşturulmalıdır. Belirtmek gerekir ki, robot teknolojiler, 

yapay zekâ ve otomasyonların finansal açıdan yüksek maliyetli oluşu, özellikle gelişmekte 

olan ülkeler ve teknoloji üretmekte geri kalmış ülkeler için seyahat ve otel endüstrisi 

tarafından bu yeniliklerin kullanılmasını ve kabul edilmesini geciktirecektir. Yüksek sayıda 

araştırma laboratuvarı olan ülkelerle, henüz sahip olmayan ülkeler arasında bir ayrım 

yaşanacağı unutulmamalıdır.  

 

KAYNAKÇA:  

Altuğ, A. (2014). “Günümüzde mutluluk veya mutsuzluklar, anında sosyal ağlarda 

paylaşılıyor”, Turizm&Yatırım, 24. 

Bulgurcu, H. (1995). Yapay Zeka ve Uygulama Alanları. Standart Dergisi, 81-85. 

Ivanov, S. & Webster, C. (2017). “Adoptation of Robots, Artificial Intelligence and Service 

Automation by Travel, Tourism and Hospitality Companies- a Cost-benefit Analysis”, 

International Scientific Conference Contemporary Tourism-Traditions and Innovations, 19-21 

October 2017, Sofia University.  

Jones V, Jo J, Martin P. (2007). Future Schools and How Technology can be used to support 

Millennial and Generation-Z Students. In ICUT 2007 (Proc. B), 1st Int. Conf. Ubiquitous 

Information Technology.12-14. 

Kaynak, A. (2017). “X, Y, Z yetmez; biraz da Alfa olsun”, web erişim: 

http://www.mediacatonline.com/x-y-z-yetmez-biraz-da-alfa-olsun/, 07.10.2017. 

Kon, B. (2017). Kuşakları Anlamak ve Yönetmek, Erişim: 

http://www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek/, 25.09.2017. 

Mengi, Zeynep. “İş Başarısında Kuşak Farkı”, Erişim: http://www.kigem.com/is-basarisinda-

kusak-farki.html, 12.09.2017. 

Naggy, A. Ve Kölcsey, A. (2017). Generation Alpha: Marketing or Science?, Acta 

Technologica Dubnicae 7(1), 107-115. 

Russell, S. ve Norvig, P. (2010). Artificial Intelligence A modern Approach, (3rd ed.), 

Prentice Hall. 

Schawbel, D. (2014). 5 Predictions For Generation Alpha, Web Erişim: 

http://danschawbel.com/blog/5-predictions-for-generation-alpha/, web erişim: 09.03.2017. 

http://www.mediacatonline.com/x-y-z-yetmez-biraz-da-alfa-olsun/
http://www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek/
http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html
http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

628 

 

Sterbenz, C. (2015). Here's who comes after Generation Z — and they'll be the most 

transformative age group ever, web erişim: http://www.businessinsider.com/generation-alpha-

2014-7-2. 

Tóbi,  I.  (2013).  Tudománykommunikáció  a  Z  generációnál. Pécs:  PTE  KTK. web erişim: 

www.zgeneracio.hu/getDocument/801, 22.04.2017.   

Tootell, H., Freeman, M. & Freeman, A. (2014). Generation alpha at the intersection of 

technology, play and motivation. In R. H. Sprague Jr (Eds.), 47th Hawaii International 

Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 82-90). 

Tuominen, P.P. & Ascençao, M.P. (2016), “The Hotel of Tomorrow a Service Design 

Approach”, Journal of Vacation Marketing, Vol.22, No.3, pp:279-292.  

Tung, V.W.S. & Law, R., (2017), “The Potential For Tourism and Hospitality Experience 

Research in Human-Robot Interactions”, International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, Vol.29, Iss.10, pp:2498-2513.  

Wellner, A. (2000), “Gen Z”, American Demograpics, s.60-64. 

Zalama, E., Garcia-Bermego, J.G., Marcos, S., Dominguez, S., Feliz, R., Pinillos, R. & 

Lopez, J. (2014). “Sacarino, a Service Robot in a Hotel Environment”, Advances in 

Intelligent Systems and Computing, pp.3-14. In: Armada M., Sanfeliu A., Ferre M. (eds) 

ROBOT2013: First Iberian Robotics Conference. Advances in Intelligent Systems and 

Computing, vol 253. Springer, Cham. 

www.workcube.com/insan-kaynaklari-yönetiminde-yeni-trendler/, Erişim Tarihi: 25.05.2017. 

http://www.sun-sentinel.com/business/tourism/fl-aloft-hotel-botlr-robot-20150828-story.html 

, Erişim Tarihi: 25.05.2017. 

http://www.log.com.tr/japonyadaki-bu-otelin-tum-calisanlari-robot-video/ , Erişim Tarihi: 

27.05.2017. 

https://www.travelshift.com/robots-travel-industry-future/ , Erişim Tarihi: 27.05.2017. 

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1591494-yapay-zeka-sayesinde-2050-de-

yasam-bugunkunden-cok-farkli-olacak/9, Erişim Tarihi: 15.10.2017. 

https://techcrunch.com/2017/03/07/meet-flippy-a-burger-grilling-robot-from-miso-robotics-

and-caliburger/ , Erişim Tarihi: 18.10.2017. 

https://www.bizjournals.com/losangeles/news/2017/07/06/caliburger-to-use-robot-to-flip-

burgers.html , Erişim Tarihi: 17.10.2017. 

http://www.ibtimes.com/creative-robots-googles-deepmind-artificial-intelligence-getting-

imagination-2571174 , Erişim Tarihi: 14.10.2017. 

https://futurism.com/the-most-life-life-robots-ever-created/ , Erişim Tarihi: 18.10.2017. 

http://www.endustri40.com/bulut-baglantili-robotlar-ve-endustri-4-0/ , Erişim Tarihi: 

09.10.2017. 

http://khosann.com/dijital-donusumde-yapay-zeka-devri-hitachi-uretimi-artirmak-icin-robot-

yonetici-ise-aldi/ , Erişim Tarihi: 07.10.2017. 

https://www.dunya.com/ozel-dosya/yapay-zeka-akilli-pazarlama-devrini-baslatti-haberi-

334151 , Erişim Tarihi: 10.10.2017. 

http://www.businessinsider.com/generation-alpha-2014-7-2
http://www.businessinsider.com/generation-alpha-2014-7-2
http://www.zgeneracio.hu/getDocument/801
http://www.workcube.com/insan-kaynaklari-yönetiminde-yeni-trendler/
http://www.sun-sentinel.com/business/tourism/fl-aloft-hotel-botlr-robot-20150828-story.html
http://www.log.com.tr/japonyadaki-bu-otelin-tum-calisanlari-robot-video/
https://www.travelshift.com/robots-travel-industry-future/
http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1591494-yapay-zeka-sayesinde-2050-de-yasam-bugunkunden-cok-farkli-olacak/9
http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1591494-yapay-zeka-sayesinde-2050-de-yasam-bugunkunden-cok-farkli-olacak/9
https://techcrunch.com/2017/03/07/meet-flippy-a-burger-grilling-robot-from-miso-robotics-and-caliburger/
https://techcrunch.com/2017/03/07/meet-flippy-a-burger-grilling-robot-from-miso-robotics-and-caliburger/
https://www.bizjournals.com/losangeles/news/2017/07/06/caliburger-to-use-robot-to-flip-burgers.html
https://www.bizjournals.com/losangeles/news/2017/07/06/caliburger-to-use-robot-to-flip-burgers.html
http://www.ibtimes.com/creative-robots-googles-deepmind-artificial-intelligence-getting-imagination-2571174
http://www.ibtimes.com/creative-robots-googles-deepmind-artificial-intelligence-getting-imagination-2571174
https://futurism.com/the-most-life-life-robots-ever-created/
http://www.endustri40.com/bulut-baglantili-robotlar-ve-endustri-4-0/
http://khosann.com/dijital-donusumde-yapay-zeka-devri-hitachi-uretimi-artirmak-icin-robot-yonetici-ise-aldi/
http://khosann.com/dijital-donusumde-yapay-zeka-devri-hitachi-uretimi-artirmak-icin-robot-yonetici-ise-aldi/
https://www.dunya.com/ozel-dosya/yapay-zeka-akilli-pazarlama-devrini-baslatti-haberi-334151
https://www.dunya.com/ozel-dosya/yapay-zeka-akilli-pazarlama-devrini-baslatti-haberi-334151


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

629 

 

http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/what-comes-after-generation-z-introducing-

generation-alpha , Erişim Tarihi: 17.09.2017. 

https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence, Erişim Tarihi: 13.10.2017. 

http://lepicallidus.com/teknoloji/yapay-zekanin-tarihcesi, Erişim Tarihi: 02.11.2017. 

 

http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/what-comes-after-generation-z-introducing-generation-alpha
http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/what-comes-after-generation-z-introducing-generation-alpha
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence
http://lepicallidus.com/teknoloji/yapay-zekanin-tarihcesi


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

630 

 

MÜZİĞİN İŞ PERFORMANSINA YÖNELİK ETKİLERİ: BİR META ANALİZ 

ÇALIŞMASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Rıza Demir 

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 

rdemir@istanbul.edu.tr 

 

Doç. Dr. Altan Doğan 

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 

altand@istanbul.edu.tr 

 

ÖZET: Yeni kuşakların iş hayatına katılımları ile birlikte, bu kişilerin çalışma koşullarıyla 

ilgili işverenlerinden beklentileri de farklılaşmaktadır. Y ve Z şeklinde ifade edilebilen 

kuşaklar, daha rahat, daha sosyal çalışma ortamları talep edebilmektedir. Teknolojik 

imkânlara doğdukları andan itibaren sahip olan ve iletişim araçlarını sürekli kullanan yeni 

nesil çalışanlar, işyerlerinde bir yandan işlerini yaparken bir yandan da müzik dinlemek 

isteyebilmektedir. İşyerlerinde müzik dinlemek ise çalışanların performanslarını olumlu ya da 

olumsuz etkileyebilmektedir. Yeni neslin istek duyduğu bu durumun, yani çalışırken müzik 

dinlemenin performansa yönelik etkisi hakkında, farklı özelliklere sahip çalışanlar 

kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının ele alınarak incelenmesi araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır. Farklı ülkelerdeki farklı araştırmacılar tarafından yapılan önceki 

araştırmaları ele alarak, bu bilgiler ışığında ülkemiz koşullarında müziğin performansa 

etkisini belirlemeye yönelik bir araştırmanın tasarlanması da yine bu çalışmanın amaçları 

arasındadır. Çalışmada konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar kapsamında meta-analizi 

yöntemi uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; konuyla ilgili gerçekleştirilen az sayıda 

araştırmanın sonuçlarına göre çalışırken müzik dinlemenin iş performansını düşürdüğü, daha 

çok sayıda araştırmanın sonucuna göre ise müzik dinlemenin iş performansını artırdığı tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte yapılan işin türüne (görevlerin basitliğine ya da karmaşıklığına, 

zihinsel faaliyetler gerektirip gerektirmediğine) ya da dinlenilen müziğin çeşidine göre müzik 

dinlemenin çalışanların performanslarını farklı şekillerde etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: müzik, iş performansı, meta analizi, performans değerlendirme 

 

EFFECTS OF MUSIC ON WORK PERFORMANCE: A META ANALYSIS STUDY 

 

ABSTRACT: With the participation of new generations in the business life, their 

expectations from their employers regarding working conditions are also different. 

Generations that can be expressed in Y and Z can demand more comfortable, more social 

working environments. The new generation of employees, who have had the opportunity to 

use technological means ever since they were born and who are constantly using their 

communication tools, may want to listen to music while doing their jobs on the one hand. 

Listening to music in the workplace can affect the performances of the employees positively 

or negatively. The aim of this research is to investigate the effect of listening to music on 

performance while examining the results of research conducted within the scope of employees 

with different characteristics. It is also the aim of this study to consider the previous 

researches made by different researchers in different countries and to design a research to 

determine the effect of music performance on the conditions of our country in the light of this 
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information. Meta-analysis method was applied in the scope of previous researches related to 

the subject. According to the results of a few researches, listening to music while working 

made decreases the performance of the work. But the results of more researches show music 

listening improves the performance. However, it was determined that the job style (whether 

simple or complex of the tasks, whether it requires mental activities) or the music style effect 

the performance of the employees in different ways. 

Key Words: music, job performance, meta analysis, performance appraisal 

GİRİŞ  

Performans; bir çalışanın belirli bir zaman dilimi içinde kendisine verilen görev nedeniyle 

elde ettiği sonuçlar şeklinde tanımlanabilir. Bireyin motivasyonu, kapasitesi, kendisine 

sağlanan sosyal destek vb. pek çok faktörden etkilenen performans genellikle iş çıktılarına 

dayalı olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında performans kavramının işle ilgili olan, hatta 

doğrudan işle ilgisi olmayan davranışları da kapsaması gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda 

temel sorumluluklar ve iş özellikleri gibi işe özgü davranışları içeren performans görev 

performansı;  işbirliği, bağlılık, coşku ve devamlılık gibi doğrudan işle ilgisi olmayan 

davranışları kapsayan performans ise bağlamsal performans olarak ifade edilmektedir.  

İşyerinde bireylerin performansını etkileyen çok sayıda unsur olmakla birlikte, özellikle son 

yıllarda işgörenlerin çalışırken müzik dinlemelerinin performanslarını etkileyip 

etkilemediğinin araştırıldığı görülmektedir. Özellikle günümüzde Y ve Z şeklinde ifade edilen 

kuşakların, daha rahat ve daha sosyal çalışma ortamları talep ettiği bir gerçektir. Teknolojik 

imkânlara doğdukları andan itibaren sahip olan ve iletişim araçlarını sürekli kullanan yeni 

nesil çalışanlar görevlerini yerine getirirken müzik dinlemek isteyebilmektedir. Bu durumda 

çalışırken müzik dinlemenin işgörenin performansını nasıl etkileyeceği, hem işverenler hem 

de uygulamacılar açısından cevabı aranan bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan bazı 

araştırmalarda işyerinde çalışırken dinlenilen müziğin iş üzerinde odaklanmayı 

sağlayabileceği sonucuna ulaşılırken, bazı araştırmalarda ise müzik dinlemenin bazı işlerin 

daha geç yapılmasına sebep olacağı tespit edilmiştir.  

Yapılan bu çalışmada da; müzik dinlemenin performansa yönelik etkisi hakkında, farklı 

örneklem grupları kapsamında daha önce yapılan araştırmaların sonuçları ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

 

1. YÖNTEM  

Araştırmada müziğin iş performansına etkisini belirlemek amacıyla bir meta-analiz çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Meta-analizi; belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, birden 

çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının analizini yapma 

yöntemidir (Akgöz, Ercan ve Kan, 2004: 107). Araştırma kapsamında konuyla ilgili yapılmış 

çalışmalarla ilgili literatür taraması yapılmış, araştırma problemine uygun ve meta-analiz 

çalışmasına dâhil edilebilecek istatistiksel verilere sahip makaleler, ulusal ve uluslararası veri 

tabanlarından Türkçe ve İngilizce dillerinde taranarak incelenmiştir. Literatür taraması 

sonucunda çalışırken müzik dinlemenin iş performansına etkisini belirlemek için toplam 22 

çalışma meta-analize dâhil edilmiştir.  

2. MÜZİĞİN İŞ PERFORMANSINA YÖNELİK ETKİLERİ KONUSUNDA YAPILAN 

ARAŞTIRMALAR 
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İşyerinde çalışırken ya da herhangi bir alanda bir görevi yerine getirirken müzik dinlemenin iş 

ya da görev performansını etkileyip etkilemediğiyle ilgili olarak farklı yazarlar tarafından bazı 

araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Meta analiz çalışması kapsamında ulaşılan bu araştırmaların 

kapsamı ve sonuçları aşağıda kronolojik sıralama doğrultusunda görülebilir; 

Fox (1971) tarafından meta analiz yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada müzik dinlemenin 

performansa yönelik farklı etkilerini inceleyen araştırmaların sonuçları incelenmiştir. Fox’un 

çalışmasında yer verdiği araştırmaların sonuçları kapsamında aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır; 

Görsel görevlerde müziğin iş performansına etkisinin incelendiği araştırmaların sonucunda 

işyerinde arka planda müzik kullanıldığında, motor gürültüsü olmasına ya da sessizlik 

olmasına göre dikkat performansının daha iyi olduğu tespit edilmiştir (aktaran Fox, 1971, ss. 

70-73). Yapılan bir başka araştırmada ise arka planda yerel radyo yayınlarının kullanılması 

durumunda, sessizlik durumuna göre görsel uyanıklık performansının daha iyi olduğu 

belirlenmiştir (aktaran Fox, 1971, ss. 70-73). Meslek lisesi öğrencileri kapsamında yapılan 

araştırmada ise müzik dinlemenin verimliliği artırdığı tespit edilmiştir (aktaran Fox, 1971, ss. 

70-73). Bunun yanında farklı sonuçlara ulaşan araştırmalar da söz konusudur. Örneğin yapılan 

araştırmalarda müziğin insanları geometrik şekillerde daha az hata bulabilir hale getirdiği ve 

görsel bir görevin tamamlanmasında fayda sağlamadığı tespit edilmiştir (aktaran Fox, 1971, 

ss. 70-73). Görsel performansın yanı sıra fizyolojik performans, hata sayısı, çıktı miktarı, 

gecikme, işgücü devri ve kaza sayısında azalma gibi performansla ilgili diğer faktörler 

açısından müzik dinlemenin etkisini inceleyen diğer araştırmaların sonuçları incelendiğinde 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır; Müzik, çalınan melodilerin özelliğine göre kas faaliyetlerinde 

artırıcı ya da azaltıcı önemli etkiler göstermiş, kasların önceki işlerden yorulması söz konusu 

ise ve müziğin hüzünlü veya yavaş olması durumunda kas kapasitesi, işi durma noktasına 

getirecek kadar azalmıştır. Ayrıca iş sırasında müzik dinlemenin yapılan hata sayısını azalttığı 

(hata oranını düşürdüğü) tespit edilmiştir. Müzik dinlemenin çıktı miktarını (verimliliği) 

beklentilerin çok ötesinde artırdığı; çalışırken müzik dinlemekle birlikte verimliğin %8 arttığı, 

çalışırken müzik dinlemenin gecikmeleri %36, işgücü devrini ise %53,3 azalttığı tespit 

edilmiştir (aktaran Fox, 1971, ss. 70-73). Hazırlanan bir rapora göre de bir işyerinde 

çalışanlara arka planda müzik dinletilmesi uygulamasına geçilmesinden sonraki üç aylık 

periyot içinde iş kazası sayısı %35 azalmıştır (aktaran Fox, 1971, ss. 70-73). 

Gatewood (1921) tarafından yapılan ve 56 teknik ressamın müzik eşliğinde mimari desen 

çizmelerine yönelik performansının değerlendirilmeye çalışıldığı araştırmada ressamlara altı 

haftada bir problem verilmiş ve 49 ressam problem çözümünde müzik dinlemenin işlerini 

kolaylaştırdığını ifade etmiştir. Araştırmada vokal olarak enstrümantal müzik tercih edilmiştir. 

Dinleyiciye yabancı olan müzik, bilinen müzik kadar istek uyandırmamıştır. Kısa süreli ancak 

sık sık çalan müziğin, en çok istenen ve faydalı olan müzik olarak görüldüğü tespit edilmiştir 

(Gatewood, 1921: 350). 

Fox ve Embrey (1972) tarafından montaj hattında çalışan işçiler kapsamında gerçekleştirilen 

araştırma sonucunda müzik dinleyerek çalışan işçilerin daha mutlu ve verimli oldukları ve 

daha az hata yaptıkları tespit edilmiştir (Fox ve Embrey, 1972: 202). 

Rauscher, Shaw ve Ky (1993) tarafından 36 üniversite öğrencisi kapsamında yapılan 

araştırmada öğrencilere üç set uzaysal akıl yürütme testi verilmiştir. Öğrenciler ilk testi 10 

dakika Mozart parçası dinleyerek; ikinci testi 10 dakika dinlenme müziği dinleyerek ve 

üçüncü testi sessiz bir ortamda çözmüşlerdir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında en iyi test 

sonuçlarının sırasıyla Mozart müziği dinlenerek yapılan, dinlenme müziği dinlenilerek 
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yapılan ve sessiz ortamda yapılan test sonuçları olduğu görülmüştür. (Rauscher, Shaw ve Ky, 

1993: 611) 

Allen ve Blascovich (1994) tarafından 50 erkek cerrah kapsamında yapılan araştırmada 

cerrahların sevdikleri müziklerin arka planda çalmaları durumunda daha doğru çalıştıkları 

tespit edilmiştir. Sevmedikleri müziğin çalması durumu ikinci iyi performansa, hiç müziğin 

olmaması durumu ise en kötü performansa neden olmuştur. Dolayısıyla müziğin sihrinin 

özellikle yapılan işte uzman olunması durumunda (ki bu durum ameliyat yapma gibi zorlu bir 

görev olsa bile) en çok ortaya çıktığı söylenebilir. Daha önce birçok kez yapılan bir görev 

yerine getirilirken beğenilen bir müzik dinleniyorsa, bu görev karmaşık olsa bile, performans 

artabilmekte ve hata olasılığı azalabilmektedir (Allen ve Blascovich, 1994: 882). 

Oldham ve diğ. (1995) tarafından bir perakende satış firmasında 256 çalışan kapsamında 

gerçekleştirilen araştırmada, stereo kulaklık kullanımına ilgi gösterdiğini ifade eden çalışanlar 

arasından tesadüfi olarak seçilen 75 çalışanın 4 hafta boyunca stereo kulaklık kullanarak 

müzik dinlemeleri sağlanmış, bunun dışında kalan ve kontrol grubu olarak ifade edilen 

çalışanların ise herhangi bir kulaklık kullanmalarına ve müzik dinlemelerine izin 

verilmemiştir. Araştırma sonucunda stereo kulaklık kullanarak müzik dinleyen çalışanların 

performans gelişimi sağladığı, işten ayrılma niyetlerinin azaldığı, örgütten duydukları 

memnuniyetin arttığı ve ruh durumlarının iyileştiği tespit edilmiştir (Oldham, Cummings, 

Mischel, Schmidtke ve Zhou, 1995: 547). 

Carlson ve diğ. (1997) tarafından Mozart’ın piyano müziğinin, beyaz gürültünün (kulağa hoş 

gelen deniz dalgası, yağmur, elektrik süpürgesi, rüzgar sesi, radyo dalgası, duş sesi gibi 

rahatlatıcı seslerin), basit ritmin ve sessizliğin, maymunların gecikmeli tepki performansı 

üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmada maymunlara ilgili akustik tedaviler 15 dakika 

boyunca gecikmeli tepki testi öncesi ve testin yapılması sırasında verilmiştir. Araştırma 

sonucunda testten önce verilen akustik tedavilerin gecikmeli tepki performansını etkilemediği 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, gecikmeli tepki testi sırasında çalınan Mozart'ın piyano 

müziğinin maymunların performansında belirgin bir bozulmaya neden olduğu, beyaz 

gürültünün ise performansı geliştirdiği belirlenmiştir. Mozart'ın müziğinin, gecikmeli tepki 

performansı sırasında dikkat dağıtıcı uyarı olarak görev yaptığı ve dolayısıyla, çalışma 

belleğine bağlı nöronal işleme ve performansı etkilediği öne sürülmüştür. Beyaz gürültü ise 

test sırasında çevresel oyalama riskine karşı koruma sağlayarak gecikmeli tepki performansını 

artırabilir (Carlson, Rama, Artchakov ve Linnankoski, 1997: 2853). 

Furnham ve Bradley (1997) tarafından pop müzik dinlemenin içe dönük ve dışa dönük 

insanların iş performanslarına etkisinin incelendiği araştırmada 10 içe dönük ve 10 dışa dönük 

kişiye, hafıza ve okuma-anlama olmak üzere ikişer test verilmiş ve bu testler pop müzik 

dinletilirken ya da sessiz bir ortamda tamamlatılmıştır. Araştırma sonucunda müzik 

dinletilmesinin her iki grup için de hafıza testi sonuçlarını olumsuz etkilediği belirlenmiştir. 6 

dakikalık aralıklarla pop müzik eşliğinde testteki nesneleri ezberlemiş olan içe dönük bireyler 

aynı koşullar altındaki dışa dönük bireylere ve sessiz ortamda testi çözen içe dönük bireylere 

göre daha düşük hafıza performansı sergilemiştir. Müzik çalınırken okuduğunu anlama testini 

tamamlayan içe dönük bireyler de bu iki gruba kıyasla daha az performans göstermiştir. 

(Furnham ve Bradley, 1997: 445) 

Pavlygina ve diğ. (1999) tarafından yapılan araştırmada, sevilen müzikleri dinlemenin keyif 

verici olduğu için yalnızca görevi daha eğlenceli hale getirmekle kalmadığı, aynı zamanda 

yapılan bazı araştırmalarda da olduğu gibi görevlerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı 

olduğu tespit edilmiştir. Davranış ve Fizyolojik Sinir Bilim Dergisinde yayınlanan bir 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

634 

 

çalışmada, bir kişinin resim, harf ve sayıları tanıma kabiliyetinin rock veya klasik müzik 

olması durumunda, hiç müzik olmaması durumuna göre daha hızlı olduğu belirlenmiştir 

(Pavlygina, Frolov, Davydov, Milovanova, ve Sulimov, 1999: 197). 

Lesiuk (2000) tarafından Kanada’da “Programlamaya Giriş” dersini alan 72 lisans öğrencisi 

kapsamında gerçekleştirilen araştırmada öğrenciler öncü, periyodik ve kontrol grubu olarak üç 

gruba ayrılmış; öncü gruba programlamaya başlamadan önce müzik dinletilirken periyodik 

gruba programlama görevinden önce ve programlama görevi sırasında müzik dinletilmiştir. 

Kontrol grubuna ise hiçbir şekilde müzik dinletilmemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 

kaygı düzeyleri açısından müzik dinleyen gruplar ile kontrol grubu arasında müzik dinlemeyi 

takiben çok yüksek farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca en düşük kaygı düzeyi sonuçları 

periyodik grupta gözlenmiştir. Programlamaya yönelik söz dizimi ve mantık konusundaki 

görev performansı açısından gruplar arasındaki farklılık gözlenmezken periyodik grubun her 

iki konuda da en yüksek performans ortalamalarına sahip olduğu belirlenmiştir (Lesiuk, 2000: 

50). 

Yine Lesiuk (2005) tarafından Kanada’da bilgi işlem alanında 56 yazılım geliştiricisi 

kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda müziğin olmadığı durumda, iş 

performansına yönelik olumlu hal ve iş kalitesinin en düşük düzeyde olduğu ve müziğin 

dinletilmediği zaman iş yapma süresinin en uzun olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın 

bulgularına göre müzik dinlemenin pozitif duygu değişimini sağladığı ve çalışırken 

işgörenlerin tasarım algısını geliştirdiği belirlenmiştir (Lesiuk, 2005: 173). 

Lesiuk (2008) tarafından 33 hava trafik kontrolörü kapsamında gerçekleştirilen bir başka 

araştırmada, müzik dinlemenin çalışma saatleri boyunca kontrolörlerinin kaygı bozukluğunu 

azaltmada ve dinlenmede etkisi olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada kontrol 

grubuna sessiz ortam sağlanırken deney grubuna müzik dinletilmiş; araştırmanın sonuçlarına 

göre hem kontrol grubunda hem de deney grubunda kaygı bozukluğunun zamanla azaldığı, 

her iki grup arasında kaygı bozukluğu açısından farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte zaman içinde farklılığın ortaya çıktığı gözlenmiş, yüksek kaygı bozukluğuna meyilli 

ve içe dönük bireylerin zaman geçtikçe kaygı düzeylerinde azalma olmadığı gözlenmiştir. 

(Yüksek kaygı bozukluğu ile içe dönüklük karakteri birleştiğinde kaygı düzeyinde azalma 

olmamıştır.) (Lesiuk, 2008: 1). 

Zelenka (2008) tarafından yapılan araştırma sonucunda bir bireyin çalışırken müzik 

dinlemesinin onu daha üretken yapıp yapmayacağının belirli faktörlere göre değiştiği tespit 

edilmiştir. Söz konusu faktörler kişilik, enerji seviyesi, dinlenilen müziğin türü, yapılan iş ve 

müzik dinleme alışkanlığı olarak belirtilebilir. Yapılan araştırmalarda klasik veya 

enstrümantal müziğin sözlü müziklere göre zihinsel performansı daha fazla artırdığı 

belirlenmiştir (Zelenka, 2008: 70). 

Mohiuddin ve Lakhani (2009) tarafından 8 radyolog kapsamında gerçekleştirilen araştırma 

sonucunda; okuma salonunda Barok müzik dinlemenin radyologların hayatlarını iyileştirmeye 

yardımcı olabileceği, bu durumun da potansiyel olarak tanısal etkinliğin ve doğruluğun 

gelişmesine yardımcı olacağı tespit edilmiştir (Mohiuddin ve Lakhani, 2009). 

Shih, Huang ve Chiang (2009) tarafından 32 üniversite öğrencisi kapsamında yapılan 

araştırma kapsamında işe konsantrasyon seviyesi ile arka planda müzik dinleme arasındaki 

ilişkiye bakılmıştır. Öğrenciler üç gruba bölünmüş ve her gruba dikkat testi verilmiştir. 

Birinci gruba dikkat testini çözerken arka planda 10 dakika boyunca müzik dinletilmiş, ikinci 
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gruba hiç müzik dinletilmemiş, üçüncü gruba ise test öncesi 10 dakika boyunca müzik 

dinletilmiştir. Gürültünün olmadığı bir ortamda yapılan araştırma sonucunda test öncesi 

müzik dinleyen grubun hiç müzik dinlemeyen gruba göre daha yüksek skorlar elde ettiği 

(müziğin tamamlayıcı etkisi), test sırasında müzik dinleyen grubun ise dikkat testi 

puanlamasında son derece yüksek bir değişim seviyesi gösterdiği tespit edilmiştir (Shih, 

Huang ve Chiang, 329: 2009). 

Perham ve Vizard (2010) tarafından Galler Üniversitesi Enstitüsü’nde yapılan araştırmalarda 

yetişkinlerden, belirli bir sırada sunulan bir dizi sesin hatırlanması gibi nispeten karmaşık bir 

görevi tamamlamaları istenmiştir. Araştırma sonucunda müzik dinlenirken performansın 

düştüğü gözlenmiştir. Dolayısıyla müzik dinlerken bilişsel olarak yeni bir şey öğrenme 

yeteneğinin azaldığı söylenebilir (Perham ve Vizard, 2010: 625). 

Leisuk, Polak ve Hummer (2011) tarafından 62 sistem analisti kapsamında gerçekleştirilen 

araştırmada iş yeterliliğine, iş bilgisine ve dışa dönüklüğe yönelik kişisel farklılıkların, 

müziğin iş performansı üzerindeki etkisinin açıklanmasında yardımcı unsurlar olduğu 

belirlenmiştir. İş tecrübesi ve yeterlilik, cinsiyet ve dürüstlük, müziğin iş performansına 

yönelik olumlu veya olumsuz etkilerinin açıklanmasına yardımcı unsurlardır. Araştırma 

sonucunda, söz konusu özelliklere göre müziğin iş performansına etkisinin farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir (Lesiuk, Polak, ve Hummer, 2011: 78). 

Huang ve Shih (2011) tarafından 89 çalışan kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda 

müziğin dinleyicilerin dikkatini etkilediği, bu etkinin dinlenilen müziğin türünden çok 

dinleyicilerin müzik düşkünlüğü ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Arka planda müziğin olmadığı 

durumla karşılaştırıldığında, arka plan müziğinin çalışan performansını etkileme olasılığı, 

çalışanın müzikten hoşlanma ya da hoşlanmama derecesine göre artmaktadır (Huang ve Shih, 

2011: 383). 

Dobbs, Furnham ve McClelland (2011) tarafından 118 bayan orta öğretim öğrencisi 

kapsamında yapılan araştırma sonucunda kavramsal teste tabi tutulan öğrencilerin test 

performansının müziğin ya da gürültünün olduğu ortamda, sessiz ortama göre daha kötü 

olduğu tespit edilmiştir (Dobbs, Furnham ve McClelland, 2011: 307). 

Shih, Huang ve Chiang (2012) tarafından 102 katılımcı kapsamında gerçekleştirilen araştırma 

sonucunda sözlü fon müziğinin konsantrasyon ve dikkat üzerinde negatif etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Çalışma ortamında müzik kullanılacaksa sözsüz müziklerin tercih edilmesi 

gerektiği, keza sözlü müziklerin dikkati ve performansı azalttığı belirlenmiştir (Shih, Huang 

ve Chiang, 573: 2012). 

Mehta, Zhu ve Cheema (2012) tarafından yapılan araştırmada, bir kafeden gelecek sıradan bir 

gürültünün yaratıcı görevler için canlandırıcı etki gösterebileceği belirlenmiştir. Araştırma 

sonucunda; nispeten daha sessiz bir çevreye (50 desibel) kıyasla, orta seviyede bir çevre 

gürültüsünün (70 dB) kişilerin yaratıcılık görevleri üzerindeki performansı artırdığı, yüksek 

düzeyde bir gürültünün ise (85 dB) performansı olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bilim 

adamlarının görüşüne göre mütevazi (orta düzey) bir arka plan gürültüsü, insanları daha akılcı 

düşünmeye teşvik etmek için yeterince oyalanma sağlayabilecektir (Mehta, Zhu ve Cheema, 

2012: 784). 

Padmasiri ve Dhammika (2014) tarafından Sri Lanka’da üretim firmalarında çalışan 50 

makine operatörü kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda müzik dinlemenin iş 

performansı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu, müzik dinlemenin iş performansını 

azalttığı belirlenmiştir. Bu sonucun çalışmada kullanılan müzik türünden kaynaklanabileceği 
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düşünülmüştür. Gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara dinlendirici müzik dinletilmiştir. 

Araştırma bulguları yorumlanırken, kullanılan müzik türünün üretken olması gereken çalışma 

ortamına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hızlı ritimli şarkılar kullanılması, hangi 

müzik dinletileceğine yönelik öncelikle çalışanlarla konuşulması, daha fazla müzik parçası 

kullanılması, çalışanların tercihlerinin göz önünde bulundurulması, duruma göre müziklerin 

değiştirilmesi gibi hususlara dikkat edilmesi halinde müziğin iş performansı üzerinde olumlu 

etkiye sahip olacağı düşünülmektedir (Padmasiri ve Dhammika, 2014: 120-121). 

3. SONUÇ 

Müziğin performansa etkisine yönelik olarak meta analiz kapsamında ulaşılan araştırmanın 

sonuçları toplu olarak incelendiğinde; az sayıda araştırmanın sonucunda müzik dinlemenin 

performans üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Buna karşın çok sayıda 

araştırmanın sonucunda, çalışırken müzik dinlemenin performansı olumlu etkilediği, özellikle 

endüstriyel iş alanlarında yapılan araştırmalarda müzik dinlemenin görsel performansı ve 

verimliliği artırdığı, işgücü devrini, hata ve kaza sayısını düşürdüğü tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda, işin türüne (görevlerin basitliğine ya da 

karmaşıklığına, zihinsel faaliyetler gerektirip gerektirmediğine), dinlenilen müziğin çeşidine 

ya da içe dönüklük, dışa dönüklük vb. kişisel özelliklere göre müzik dinlemenin çalışanların 

performanslarını farklı şekillerde etkilediği belirlenmiştir. Örneğin yapılan araştırmalar 

sonucunda sözsüz müziğin zihinsel görevlere yönelik performansı daha çok artırdığı ya da 

daha önce tecrübe edilmiş ve uzmanlaşılmış işlerde müziğin performans üzerinde daha etkili 

olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla; çalışırken müzik dinlemenin iş performansı üzerinde 

genel olarak olumlu etkisi olduğu, bu etkinin dinlenilen müziğin türüne, yapılan işin niteliğine 

ve bir takım kişisel özelliklere göre farklılık gösterebileceği ve hatta bazen bu faktörlere göre, 

çalışırken müzik dinlemenin performansı olumsuz etkileyebileceği söylenebilir.  
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ABSTRACT: Burning of the fossil fuels is widely considered as the first factor affecting the 

changes in climate by emitting the greenhouse gases into the air. Other human activities, such 

us urban population, population density, energy usage, GDP per capita also affect the air 

pollution, whether directly or indirectly. In this study, panel data analysis is considered as an 

econometric approach for analysing the influence of those activities on the air pollution and 

so on the climate change. Provided data used in the study includes 29 European countries 

between the year of 2003 and 2011, and CO2 is used as the measure of the air pollution. After 

tests are done for panel fixed effects assumptions, Panel Corrected Standard Errors (PCSE) is 

chosen as the robust estimator and applied to see the effects of variables affecting the CO2 

emissions. 

Key Words: panel data, CO2 emissions, air pollution, human activities 

 

İNSAN FAALİYETLERİNİN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE TAHMİN EDİLMESİ 

ÖZET: Fosil yakıtların yakılması ile sera gazlarının havaya yayılması iklim değişikliğini 

etkileyen ilk faktör olarak görülmektedir. Bununla birlikte kentsel nüfus, nüfus yoğunluğu, 

enerji kullanımı, ekonomik büyüme göstergesi olarak GDP gibi diğer insan faaliyetleri de 

doğrudan ya da dolaylı olarak hava kirliliğini etkilemektedir. Bu çalışmada, bahsedilen insan 

faktörlerinin hava kirliliği ve dolayısıyla iklim değişikliği üzerindeki etkilerini analiz etmek 

için panel veri analizi ekonometrik yaklaşım olarak kullanılmaktadır. 2003 ve 2011 yılları 

arasını kapsayan veri seti Avrupa’da yer alan 29 ülkeden oluşmaktadır. Karbondioksit 

emisyonu (CO2) hava kirliliğinin ölçüsü olarak kullanılmaktadır.  Panel sabit etkiler 

modelindeki varsayımların test edilmesi için yapılan testler tamamlandıktan sonra 

değişkenlerin hava kirliliği üzerindeki etkilerini görmek amacıyla Panel Düzeltmiş Standart 

Hatalar modeli (PCSE Modeli) robust yöntem olarak uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: panel, karbondioksit emisyonu, hava kirliliği, insan  

1. Introduction 

Climate change has become an important issue threatening the whole world just as factors 

affected by the climate change have attracted attention in recent years. As one of the 

sustainable development goals, to combat climate change and its effects on the world, urgent 

plans are taken by the countries came together under the Paris Climate Agreement signed in 

2015. Even though there are many factors contribute to climate change, greenhouse gases are 
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the most robust contributor. Burning of the fossil fuels is emitting the greenhouse gases into 

the atmosphere and leads to air pollution resulted from human activities which are the most 

important elements. Analyzing the human effects has a major importance because of the fact 

that greenhouse gases are the main contributor of air pollution and of climate change.  

Scientists have explained that human activities such as urban population, population density, 

energy usage, GDP, have a great impact on air pollution in a direct and indirect way.  Even 

its impact varies from country to country, population density and air pollution have a high 

correlation. It is well known that increasing rate of population is widely regarded as a 

significant contributor to air pollution (Cramer, 2002: 24).  However, urbanization shifting 

people from rural areas to urban areas is also one of the key element leads to air pollution. 

Industrialization in Europe and North America and development of the communication make 

the shifting, which began during the late 19th century, from urban area to rural area more 

easy and considerable (Population Reference Bureau, 2004: 11).  Cities are responsible for a 

big part of the global energy usage and for greenhouse gas emissions lead to a great challenge 

of future climate change. In the world, in urban areas, most of the transformed energy sources 

are fossil based and causes climate change due to the increasing number of energy usage as a 

result of population growth. On the other hand, the link between air pollution and economic 

growth has not been exposed yet clearly although experts have conducted several studies to 

find out whether economic growth does unfavorable influence on air pollution or not. Related 

to Environmental Kuznets Curve, many scientists believe that environmental pollution is 

rising, and after receiving the highest level of economic development, level of environmental 

pollution is decreasing because of the changes in the structure of the country (Young et al., 

2012: 34). 

This paper aims to analyse the human activities on air pollution considering economic 

growth, population density, urban population and energy usage for European countries. For 

this aim, panel data analysis is chosen as an econometric approach and Panel fixed effects 

model is considered to see the effects of the variables on air pollution with PCSE robust 

estimator. 

In this study, in Section 2, a brief review of the empirical literature is presented after the 

introduction section. Data and description of variables are described in Section 3. 

Methodology and econometric results are given in Section 4 and finally, conclusion section is 

represented in Section 5. 

 

2. Brief Review of Empirical Literature 

The relationship between CO2 emissions and human activities such as energy usage, 

economic growth, population density, urban population have been a topic of intense research 

during the last decades with climate change intensity rise. Conclusions from a review of 

previous researches are that some studies focus on energy consumption and CO2 emissions 

while some studies are interested in population or urban population with CO2 emission, but 

almost all studies have been used Gross Domestic Product (GDP) among the variables. 

Additionally, panel data models have been used in most of the studies as an econometric 

approach to examining the mentioned relationship.  

He et al. (2017) examine the influence of urbanization on CO2 emissions applying panel data 

models such as fixed effects (FE), feasible generalized least squares (FGLS), linear 

regression with panel corrected standard errors (PCSE), linear regression with Driscoll-

standard errors (DK). CO2 emissions, real GDP per capita, population, urbanization, energy 

intensity, industrialization and patents used as variables in the study show that energy 

intensity is an important factor for CO2 emissions for national sample and three regional 

subsamples while industrialization level is a remarkable factor only for the national sample 

and one region.  
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Atasoy (2017) uses the panel data analysis as an econometric approach to test the 

environmental curve hypothesis for the 50 U.S states between the year of 1960 and 2010. 

Positive relationship is found between energy consumption and carbon emissions.  

Zhang et al. (2017) analyse the effects of the urbanization on carbon dioxide emissions 

applying panel data analysis. Inverted U-shaped relationship are found between urbanization 

and carbon emissions. 

Zhou and Liu (2016) estimate the ordinary least square (OLS), first differenced (FD) along 

with FE, FGLS models to find a response for the question “Does population have a larger 

impact on carbon dioxide emissions than income?”. Results show that income is the dominant 

variable on CO2 emissions in China rather than demographic change. Urbanization increases 

the energy consumption and emissions, except in western China. Age structure have an 

insignificant effect on energy use but increased national emissions. 

Acar and Tekçe (2014) analyse the determinants of industrial pollution in selected 

Mediterranean countries along with indicating the existence of an inverse U-shaped relation 

between GDP per capita and industrial pollution. In addition, in their study, variables such as 

the share of industry, energy usage, population density and urban population are used to see 

how they affect industrial CO2 emissions applying panel fixed effects model.  

Wang et al. (2014) employ a panel data model in order to estimate the relationship between 

urbanization, energy consumption and CO2 emissions. Long- and a short-term relationship is 

found after utilizing panel data model in the study. 

Omri (2013) examines the relationship between CO2 emissions, economic growth and energy 

consumption applying a panel data of 14 MENA countries. Findings reveal that there is a 

unidirectional relationship running from energy consumption to CO2 emissions and a 

bidirectional relationship between economic growth and CO2 emissions. 

Zhu, You and Zeng (2012) investigate the relationship between urbanization and CO2 

emission in 1992-2008 for 20 emerging countries. They prefer semi-parametric panel data 

analysis with fixed effects. Although Kuznets hypothesis is not confirmed in their study, new 

findings are found in terms of urbanization and CO2 emissions. 

Farhani and Rejeb (2012) investigate the relationship between energy consumption, 

economic growth and CO2 emission employing panel data analysis for 15 MENA countries. 

Findings reveal that in the short run, there is no relationship between GDP and energy 

consumption; CO2 emissions and energy consumption. On the other hand, in the long run, 

unidirectional causality is found from GDP and CO2 emission to energy consumption. 

Wang et al. (2011) examine the causal relationship between CO2 emission, energy 

consumption and economic growth over the period 1995-2007 for China. Bidirectional 

causality is found between energy consumption and economic growth along with CO2 

emissions and energy consumption. Nevertheless, there is found a long-run causality for CO2 

emissions, economic growth and energy consumption; CO2 emission and economic growth.  

3. Data and Description of Variables  

In this study, panel data analysis is preferred as an econometric approach for analyzing the 

influence of human activities on air pollution for 29 European countries between 2003 and 

2011. All countries are chosen considering available data and Human Development Index 

(HDI)1. The index gives information about development level of countries. For this study, all 

countries display very high human development except two countries which are Bulgaria and 

Romania but however, those two countries show a high human development.  

                                                 
1 HDI is calculated by long and healthy life, being knowledgeable, having a good standard of living, for more details see 

UNDP reports http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi   

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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This study uses the following function, as a similar form to Dogan and Aslan (2017), in 

which CO2 emission is the dependent variable and energy usage (ENERGY), gross domestic 

product (GDP), population density (POPDEN) and urban population (URBANPOP) are the 

independent variables. 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (1)   
(𝐶𝑂2) = (𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝑌, 𝐺𝐷𝑃, 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁𝑃𝑂𝑃, 𝑃𝑂𝑃𝐷𝐸𝑁)                                                                                                              
The model can be written as follows for the econometric analysis:  

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (2) 
(𝐶𝑂2)𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑂𝑃𝐷𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

𝑖 = 1, … ,29    𝑡 = 1, … ,9 

where constant term is 𝛽0, error term is 𝑒𝑖𝑡 and coefficients are 𝛽𝑘 (𝑘 = 1, 2, 3, 4) on 

ENERGY, GDP, URBANPOP and POPDEN.  

Variables used in this study can be described as follow: CO2 emission is carbon dioxide 

emission in metric tons per capita; ENERGY is the energy usage kg of oil equivalent per 

capita; POPDEN is the population density people per sq. km; URBANPOP is the urban 

population in the percentage of total.  

Variables are taken from World Bank and the variable of POPDEN is obtained from Eurostat. 

The reason of using those variables is to see effects of the human activities on air pollution, 

CO2 emission. It is expected that an increase in energy usage, GDP per capita, population 

density and urban population causes a rise in air pollution directly or indirectly. Description 

statistics for variables are given in Table 1 with means, standard deviation, minimum and 

maximum values, skewness, kurtosis, Jarque-Bera and number of observations.  
 

Table 1: Descriptive Statistics for All Variables 

Variables Mean Median Standard 

Deviation 

Minimum Maximum 

CO2 8.1694 7.7028 3.6565 3.098 24.8246 

ENERGY 1252.17 131.4942 1906.368 58.7421 7107.67 

GDP 28946.65 24852.37 20619.56 1284.761 87772.69 

POPDEN 122.2931 99.30 103.7035 2.9 494.5 

URBANPOP 72.4480 73.324 11.8132 49.948 97.687 

 Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations  

CO2 2.1421 9.5926 672.2647 261  

ENERGY 1.5887 4.5145 134.7511 261  

GDP 0.6730 2.6664 20.9127 261  

POPDEN 1.7839 6.4909 6.4909 261  

URBANPOP 0.0801 2.3744 4.5346 261  

Average of CO2 emissions for 9 years between the year of 2003 and 2011 and the difference 

of CO2 emission between the year of 2003 and 2011 are calculated to see the real picture of 

air pollution for 29 used countries and are represented in Graph 1 and Graph 2. 
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Graph 1: Average of CO2 emissions per capita for 9 years between the year of 2003 and 2011, 

Source: Created by author 

The graph indicates the average of CO2 emissions for 9 years between the year of 2003 and 

2011. According to the Graph 1, Luxembourg has the highest average with 22.68 while the 

minimum average is seen in Latvia with 3.497. Estonia, Finland, Czech Republic are also at 

the top of the list having values of 12.83, 11.49 and 11.28, respectively although the average 

is not high as much as Luxembourg. Nevertheless, Lithuania, Romania and Croatia have the 

lowest average values along with Latvia. 

Graph 2: Differences between the year of 2011 and 2003 in terms of CO2 emissions per capita, 

Source: Created by author 

The differences between the year of 2011 and 2003 in point of CO2 emissions is presented in 

Graph 2 to see if CO2 emissions are increased or decreased until 2011 in comparison with the 

year of 2003. In the Graph, being under the zero means CO2 emissions in the year of 2011 is 

not as high as the year of 2003. On the other hand, being above the zero means CO2 emission 

is on the rise.  The Graph shows that countries, which are under the zero, are Germany, 

Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and Romania and the most effective 

reduction is seen in Germany with -6.4. Countries, which are above the zero, are 

Luxembourg, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Ireland, Greece, Spain, France, 
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Italy, Cyprus, Netherlands, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom, 

Iceland, Norway, Switzerland. Moreover, Luxembourg and Belgium are at the top among 

listed countries. 

4. Methodology and Econometric Results 

Panel data analysis is one of the most popular econometric approaches in the literature, to 

analyse the impacts of the indicators such as GDP, energy usage, etc. Using panel data 

models has some advantages, for instance (Baltagi, 2005: 4-9); It allows researchers to set up 

more complicated models and it is better for identifying and measuring effects than time 

series and cross-section data as a result of combining both cross-section and time series data. 

However, obtaining or organizing data sets is sometimes difficult and it can be assumed as a 

disadvantage of the panel data models. Several types of models have been introduced for 

panel data, such as pooled regression, fixed effects and random effects2 but in the literature, 

particularly, fixed and random effects are chosen for analysis3. The difference between fixed 

and random effects is that effects of units, in other words, the differences between units,  are 

assumed as fixed in the fixed effects model. On the contrary,  in the random effects model, 

the effects of units are assumed as a component of error term of the model4. Nevertheless, it 

is not adequate to estimate these models without testing autocorrelation, heteroscedasticity 

and cross sectional dependence. When autocorrelation, heteroscedasticity and cross sectional 

dependence occur in a model, there is no reliability for the signs of parameters and test 

results. Thus, robust models are needed instead of the employing fixed or random effects 

models. 

In this paper, firstly, cross sectional dependence is tested using Pesaran CDLM (2004) test. 

Cross sectional dependence can be defined as a situation in which, for example, a shock 

occurs in a country (like economic crisis) and other countries are affected by the shock 

(Sedefoglu, 2015: 6). Testing the cross sectional dependence is quite important in order to fit 

the model (Hoyos, Sarafidis, 2006: 483). Moreover, the Pesaran CDLM test is employed 

when number of countries (N) is greater than a period of time (T). For this study, econometric 

methods have been applied regarding N>T situation since the number of countries is 29 and 

the number of years is 11. Hence the number of observation is calculated as 261 (N*T).  
Table 2: Pesaran CDLM (2004) Test Results 

Variables t Statistics Prob Variables t Statistics Prob 

CO2 21.020 0.0000 URBANPOP 13.894 0.0000 

ENERGY 20.338 0.0000 POPDEN 7.279 0.0000 

GDP 45.060 0.0000    

Table 2 reports the results of  Pesaran CDLM (2004) test. The null hypothesis, which 

represents cross sectional dependency does not exist in the model, is rejected and dependency 

is found for all defined variables relating to results. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2,3 See Greene (2010). 

 

 
4 See Mundlak (1978). 

javascript:void(0)
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Table 3: Panel Fixed Effect and PCSE Model Results 

 Panel Fixed Effects Model Panel PCSE Model 

Variables Coefficient and Standard 

Errors 

Coefficient and Standard 

Errors 

ENERGY 0.00238*** 

(0.00022) 

0.00048*** 

(0.000028) 

GDP 0.000040** 

(0.00002) 

0.000075*** 

(0.00000372) 

URBANPOP -0.1416*** 

(0.04221) 

0.0168*** 

(0.00347) 

POPDEN -0.0948*** 

(0.0111) 

0.0090*** 

(0.000227) 

CONSTANT 25.86*** 

(2.7972) 

3.0434*** 

(0.2113) 

R-squared 0.53 0.34 

Tests for heteroscedasticity and 

autocorrelation 

  

Modified Wald test for groupwise 

heteroscedasticity(i) 

chi2 (29)= 3866.81 

Prob= 0.0000 

 

Baltagi-Wu LBI for 

Autocorrelation(ii) 

1.3330  

Notes: *, **, *** indicate statistical significance at the level 10%, %5 and %1 and numbers in parentheses are 

standard errors. 

(i) When we compare the result of probability (prob) values with 0.1, 0.05, 0.01, if the value is smaller than 0.1, 

0.05, 0.01, heteroscedasticity problem is seen in the model. 

(ii)First order autocorrelation is observed in the model, if the value of Baltagi-Wu LBI is smaller than number of 

2. 

Secondly, Panel fixed effects and PCSE models’ results demonstrated in Table 3 display how 

independent variables affect the CO2 emissions and whether the signs of the variables are as 

expected or not. The reason of the preferring fixed effects model instead of the random 

effects model is that, as Acar and Tekce (2014) mentioned in their study, it authorises for 

endogeneity of all the independent variables with  individual effects5.  

According to test results for heteroscedasticity and autocorrelation in the panel fixed effects 

model, heteroscedasticity and autocorrelation problems exist in the model beside cross 

sectional dependence. Therefore, it is unfavorable to make a comment for parameters in the 

panel fixed effects model. For this reason, Panel PCSE Model, which is one of the robust 

models and applied when the first order autocorrelation, heteroscedasticity and cross 

sectional dependency occur in the fixed effects model, is implemented to interpret the results 

of the model. In Table 3, results show that an increase in energy usage, Gdp, urban 

population and population density has a positive impact on CO2 emissions as expected. The 

most effective variable on air pollution is urban population having rising effect with the value 

of  0.0168. Other variables are population density with 0.009, energy usage with 0.00048 and 

GDP with 0.000075, respectively. Results confirm that increasing number of people in urban 

area and rising level of population density contribute to CO2 emission at the highest level.  

5. Conclusion 

This study analyses the effects of the human activities on air pollution through panel data 

analysis for 29 countries over the period 2003-2011. Pesaran CDLM test for cross sectional 

dependence is run and cross sectional dependence is found for all variables. Besides, Wald 

                                                 
5 See Mundlak (1978).   
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test for heteroscedasticity and Baltagi-Wu LBI are computed in the panel fixed effects 

models. According to test results, heteroscedasticity problem and first order autocorrelation 

problem exist in the model and findings refer to use PCSE model. In the PCSE model, all 

variables are found with statistically significant and expected signs. Results suggest that 

urban population and population density have the highest effect on air pollution. Burning of 

the fossil fuels is the major problem leads to air pollution and human activities play a critical 

role in the problem. Urbanization and increasing level of population are directly relating to 

people and this study proves how people effect the climate change by boosting the air 

pollution. Energy usage is also found significant with positive effect. It is known that energy 

usage is higher in urban areas and results support that an increase in energy usage increases 

the air pollution. Economic growth has an enhancing impact on air pollution although the 

impact is not high as much as seen in urban population. Urbanization and uncontrolled 

population growth can be prevented before it begins to be one of the big tragedy of the 

commons. To prevent it, people who live in a country as one of the most contributors of the 

air pollution can take an important role to reduce the pollution. Furthermore, government, 

business leaders and civic councils can tackle to reduce air pollution and climate change.  
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ÖZET: Gelişen Sekiz İslam Ülkesi (Developing Eight, D-8) kapsadığı coğrafi alan itibariyle 

bölgesel olmaktan çok küresel bir oluşum özelliğine sahip olan; kuruluşunda Türkiye’nin 

başrolünü üstlendiği bir “kalkınmada işbirliği” organizasyonudur. Bu organizasyonda bulunan 

ülkeler; İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dan oluşmaktadır. 

Bu çalışmada, üye ülkelerin olası gümrük birliği uygulaması olması halinde birbirleriyle 

yapacakları ticaretin yeterliliği üzerine analizi ve herhangi bir ürün kodunda üye ülkelerin 

ihracatı ve ithalatında birbirlerine yeterliliği araştırılmıştır. Ürünler fasıllara göre 

sınıflandırılmış (Harmonize Sistem) ve bu fasıllarda yapılan ihracat ve ithalat rakamları 

karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 

damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar adlı ürün faslında 

üye ülkelerin toplam ihracatı yaklaşık 178 Milyar $ olup buna karşılık toplam ithalatı yaklaşık 

96 Milyar $ olmuştur. Bu ürünün ihracatında 51 Milyar $ ile ilk sırayı Nijerya alırken onu, 50 

Milyar $ ile Malezya takip etmiştir. Bu ürünün ithalatında ise 38 Milyar $’la ilk sırayı Türkiye 

almıştır. Yine, Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci 

eşyası, metal paralar adlı ürün faslında üye ülkelerin toplam ihracatı yaklaşık 16 Milyar $ olup 

toplam ithalatı yaklaşık olarak 9 Milyar $’dır. Bu üründe en fazla ihracat yapan ülke yaklaşık 

11 Milyar $ ile Türkiye olmuş ve ithalatında da yaklaşık 4 Milyar $ ile ilk sırada yer almıştır. 

Malezya yaklaşık 3 Milyar $ ithalatla ikinci sırada yer almıştır. Diğer taraftan, Elektrikli 

makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, 

aksam-parça-aksesuarı gibi fasıllarda üye ülkelerin toplam ihracatı 59 Milyar $ olup, buna 

karşılık toplam ithalatı 71 Milyar $ olmuştur. Bu üründe toplam ihracatın toplam ithalatın 

%83 gibi büyük bir kısmını karşılayabileceği görülmüştür. Yapılan diğer karşılaştırmalı 

fasıllar sonucunda üye ülkelerin birçok üründe birbirine yeterli olduğu, herhangi bir dışa 

bağımlılığa gerek kalmadan dış ticaretlerinin gerçekleştirilebileceği saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimler: D-8, Yeterlilik Analizi, Dış Ticaret 

Jel Kodları: G15, F18, R11 

 

 

COMPETITIVENESS ANALYSIS OF FOREIGN TRADE IN THE DEVELOPING 

EIGHT ISLAMIC COUNTRIES (D-8 COUNTRIES) 

 

ABSTRACT: Developing Eight (D-8), which has a very global formation characteristic 

rather than regional in terms of the geographical area covered by the developing Eight Islamic 
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Country (D-8) is a "development cooperation" organization in which Turkey takes the lead. 

Countries in this organization are Iran, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Egypt and 

Nigeria. This study investigates the analysis of the competence of the member countries in the 

case of possible customs union application and the competence of each member in the export 

and import of the member countries in any product code. The products are classified 

according to their chapters (Harmonized System) and export and import figures made in these 

chapters are compared. As a result of the analyzes made, the total exports of mineral fuels, 

mineral oils and their products, bitumen and mineral waxes were approximately $ 178 billion 

and the total imports were about $ 96 billion. Leading as the first with $ 51 billion in this 

product’s exports, Nigeria was followed by Malaysia with $ 50 billion. Turkey imported the 

first order of $ 38 billion in imports of this product. Again, the total exports of precious or 

semi-precious stones, precious metals, pearls, imitation jewelery, metal goods are in fact 

approximately $ 16 billion and the total import is about $ 9 billion. The largest exporting 

country in this market has been Turkey with about $ 11 billion, and it has ranked first with 

about $ 4 billion in imports. Malaysia has been second with about $ 3 billion in imports.. On 

the other hand, the total exports of the member countries in the chapter such as electrical 

machinery and devices, audio recording-exporting, television image-sound recording-

exporting devices, accessory-parts-accessories are $ 59 Billion whereas the total import is $ 

71 Billion. It is seen that total exports in this market can cover a large part of 83% of total 

imports. As a result of other comparative chapters made, it has been determined that member 

states are sufficient in many cases and that foreign trade can be carried out without any 

external dependency. 

Keywords: D-8, Competitiveness Analysıs, Foreign Trade 

Jel Codes: G15, F18, R11 

1. GİRİŞ 

Günümüzde daha çok bölgesel olmakla birlikte birçok ekonomik entegrasyon örnekleri 

bulunmaktadır. Avrupa Birliği bunun en geniş çaplı ve en ileri aşamalı ekonomik entegrasyon 

örneğidir. İslam ülkelerinin de bu yönde bir girişimi özelliğini taşıyan Gelişmekte Olan Sekiz 

İslam Ülkesi (DevelopingEight, D-8) bölgesellikten çok küresel bir organizasyondur.Belli bir 

coğrafi esasa dayanmayan, birbirinden farklı ve uzak bölgelerde bulunan ülkeler arasındaki 

bütünleşme çabaları, bölgesel olmayan bütünleşme hareketleri olarak tanımlanmaktadır. İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve D-8, coğrafi olarak birbirine sınır komşusu ülkeler olduğu kadar 

farklı coğrafyadan ülkelerin de üye olduğu organizasyonlar olduğundan bölgesel olmayan 

işbirliğine örnek verilebilir(Arslan, 2014: 181). 

Uluslararası ekonomide ağırlığı her geçen gün artan Doğu Asya ve zengin kaynaklara sahip 

olan Afrika bu açılım teşebbüslerinde ihmal edilen bölgeler arasında olmasına karşın D–8 

teşebbüsü ile bu zaafın aşılacağı düşünülmektedir. Her şeyden önce bu teşebbüs içinde yer 

alan Endonezya ve Malezya’nın Doğu Asya’ya, Mısır ve Nijerya’nın da Afrika’ya yapılacak 

bir açılım için önemli üs niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin yakın kıta havzası 

politikalar açısından önemli bir zaafı giderecek unsurlar ihtiva etmektedir. Ayrıca, üye 

ülkelerin gerek insanlık nüfusunun yaklaşık beşte birine sahip  olmaları, gerekse Afroavrasya 

ana kıtasını doğu-batı istikametinde kuşatan son derece önemli bir jeostratejik kuşağı elinde 

bulunduruyor olmaları, bu proje için önemli bir altyapı oluşturmaktadır 

(Davutoglu,2005:282). 

D-8 çerçevesinde işbirliği esas itibarıyla sektörel bazda yürütülmektedir. Türkiye, sanayi, 

sağlık ve çevre; Bangladeş kırsal kalkınma; Endonezya yoksullukla mücadele ve insan 
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kaynakları; İran bilim ve teknoloji, Malezya finans, bankacılık ve özelleştirme; Mısır ticaret; 

Nijerya enerji; Pakistan ise tarım ve balıkçılık alanındaki işbirliğini koordine etmektedir. 

Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 500 milyar dolara çıkarılması hedef 

olarak belirlenmiş ve bu hedefe ulaşmak için üyeler tercihli ticaret anlaşmasını Mart 2015 

itibarıyla imzalanmış ve üye ülkelerin taviz listelerini birbirlerine sunma süreci 

başlamıştır.(http://www.haberler.com/d-8-genelsekreteri 27.03.2015) 

Türkiye’nin D-8 ülkeleriyle dış ticaretinin yeterliliğini ortaya koymayı amaçlayan bu 

çalışmada D-8 teşkilatının tanımı, amacı ve organları, D-8 ülkelerinin Dünya ticaretindeki 

yeri ve önemi belirtilmektedir.Bu ülkelerin ürün bazında dış ticaretinin 2015 

yılındakirakamlarının karşılaştırılması ve D-8 ülkelerinin en çok ihraç ettiği ve en çok ithal 

ettiği ürün gurubu örnekliğinde üye ülkeler arasında nasıl bir ticaretin olabileceği 

incelenmektedir. 

Çalışmada kullanılan veriler D-8 teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), T.C. Ekonomi 

Bakanlığı ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) web sitelerinden elde edilmiştir. 2015 yılı 

verilerine yer verilmiştir. Çünkü çalışma yayına hazırlandığında 2017 ve 2016 verileri geçici 

veriler olduğundan değerlendirmeler en son kesin veriler olan 2015 yılı baz alınarak 

yapılmaya çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Adem DOĞAN, “Türkiye’nin D8 Ülkeleriyle Ticaretinin Yapısal Analizi” adlı çalışmasında 

Türkiye’nin D-8 ülkeleriyle dış ticaretininyapısal karakteristiklerinin ortaya konulması 

amaçlamıştır. Bu doğrultuda D-8 ülkelerinin Türkiye dış ticaretindeki yeri belirginleştirilmeye 

çalışmıştır. Türkiye’nin D-8 ülkeleriyle ticaretinin 2000 yılından günümüze gelişimi ve 

Türkiye ile D-8 ülkeleri arasında nasıl bir ticaret deseninin hüküm sürdüğünü incelemiştir. 

Serdar ŞAHİN, “Türkiye’nin Öncülük Ettiği Ekonomik Birleşmeler KEİ, ECO ve D-8 

Örnekleri”adlı çalışmasında; Türkiye’nin de öncülük ettiği bütünleşmelerden sağladığı, 

sağlayamadığı ya da sağlamaya çalıştığı yararlar ve bu bütünleşmelerin ne kadar başarı olup 

olmadığı araştırılmıştır. Ekonomik ve mali bütünleşmelerin avantajlarından söz etmek 

gerekirse piyasa genişlemesinde üretimin artmasının sağladığı faydalar, dışsal ekonomiler, 

rekabet ve pazarlık gücünün artması gibi faktörler ülkeleri bütünleşme olgusu içine 

çekmektedir. Ülkemizin öncülük ettiği Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Ekonomik 

İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve D–8 bütünleşmelerinde ki başarısı başarısızlığı ve sürecin gelişimi 

incelenmiştir. 

Volkan ODABAŞ, “Merkezi Asya Ülkeleri ve Türkiye’nin Ekonomik Bir Entegrasyon İçin 

SWOT Analizleri” adlı çalışmasında; Merkezi Asya Bölgesinde ortak dil, din ve kültür 

paylaşımının gerçekleştiği ülkelerle, aynı değerleri paylaşan ve bu coğrafyanın Batı’ya açılan 

kapısı konumundaki Türkiye arasında gerçekleşmesini muhtemel gördüğü ekonomik bir 

entegrasyonun olabilirliği, SWOT analizi yardımıyla ortaya koymuştur. Bu çalışma ile elde 

ettiği sonuç, çalışma kapsamında değerlendirilen ülkelerin böyle birentegrasyon için sahip 

oldukları güç ve fırsatlarının, oluşabilecek tehdit ve zayıflıklarından daha fazla olduğu ifade 

edilmiştir. 

Kahraman ARSLAN, “Türkiye’nin Yeni Pazar Arayışları İçinde İslam Ülkelerinin Yeri ve 

Önemi”adlı çalışmasında Türkiye’nin yeni pazar arayışları içinde İslam ülkelerinin yeri ve 

önemi açıklanmaya çalışmış, Türkiye’nin bu pazarlardan hak ettiği payı alabilmesi için 

yapılması gerekenler üzerinde durmuştur. 

Kahraman ARSLAN,“İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğine Giden Yolda Yeni Arayışlar”adlı 

çalışmasında İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin fırsatlar ile 
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işbirliğinin önündeki engeller üzerinde durmuş ve ekonomik ve ticari ilişkilerin 

geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmiştir. 

Sabahaddin ZAİM,“Türkiye ile İslâm Ülkeleri Arasında İktisadi İşbirliği ve Sanayileşme 

Gayretleri” adlı çalışmasında uzun vadede en önemli husus işbirliğini engelleyici konuların 

giderilmesi ve bunların önemlileri olan Enfrastrüktürel faktörler (ulaşım güçlükleri, liman, 

depolama güçlükleri, haberleşme güçlükleri) Enstitusyonel faktörler (finans, pazarlama, 
teşvik, araştırma, servis hizmetleri), Bünyevî faktörler (milletlerarası ekonomiye sanayici 

ülkelerin hâkimiyeti,üretimde benzerlik, tarihi , müstemlekecilik gelenekleri, bunların 

cemiyetteki kalıntıları), Siyasi faktörler (siyasi uyuşmazlıklar, sınırlayıcı ve mütenakıs 

tatbikatlar) ve Kültürel sahada işbirliği yapılamayışın kültür emperyalizminin ayırıcı tesirleri, 

İslami şuurlaşmada zaaf, lisan - dil - anlaşma güçlüğü gibi engeller üzerinde durmuştur. 

 

3. GELİŞEN SEKİZ İSLAM ÜLKESİNİN (DEVELOPING EIGHT, D-8)’NİN 

TANIMI AMACI ORGANLARI 

 

3.1.Tanımı 

Türkiye’nin başrolünü üstlendiği ve İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve 

Nijerya’dan oluşan bir İslami işbirliği organizasyonudur. D-8’in kurulmasına yönelik olarak 

atılan ilk adımı, Türkiye’nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, 

Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da düzenlenen "Kalkınmada 

İşbirliği Konferansı" oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu konferansın ardından 

gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları mahiyetindeki üç Komisyon ve iki Dışişleri Bakanları 

Konseyi toplantısını müteakip, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da yapılan 

Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile D-8 resmen faaliyete başlamıştır.( 

http://www.mfa.gov.tr/gelisen-sekiz-ulke-_d-8_.tr.mfa) 

3.2.Amacı 

Bu organizasyonun amacı kalkınma yolundaki İslam ülkelerinin dünya ekonomisi içindeki 

konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkileriniçeşitlendirmek ve ticaret alanda üye ülkelere yeni 

olanaklar oluşturmak, uluslararası düzeyde karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde 

katılımlarını sağlamak ve üye ülkelerde yoksulluğu azaltarak insanların yaşam seviyesini 

yükseltmektir.(www.developing8.org) 

Ticaret alanında üye ülkelerin karşılaştığı ticari engellerin ortadan kaldırılması, küresel 

ekonomik karar alma süreçlerinde etkin rol almalarını sağlama, üye ülkelerin ihracatlarını 

artırma, kendi aralarındaki ticaret hacmini geliştirme, gelişmekte olan ülkeler arasındaki 

işbirliğinin desteklenmesi gibi genel hedefler belirlenmiştir. 

3.3.Organları  

1997 yılında yapılan İstanbul Zirve’sinde, D-8’in yapısına ve çalışma yöntemine ilişkin olarak 

Bakanlar Konseyine sunulan Konsey Belgesine göre, D-8; Zirve, Konsey ve Komisyon’dan 

oluşmaktadır.  

Zirve, Devlet ya da Hükümet Başkanlarının iki yılda bir gerçekleştirdikleri toplantılardır. D-

8’in en üst düzey karar alma organıdır. D – 8 dönem başkanlığı, 2 yıl süre ile Zirveye 

başkanlık yapan ülkenin Devlet ya da Hükümet Başkanı tarafından yürütülür. 

Konsey, üye ülkelerin Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantılardır. Dışişleri 

Bakanları Toplantısı yılda bir defa yapılır. D-8’in siyasi karar alma organıdır ve işbirliği 

konularının kapsamlı olarak görüşüldüğü bir forum gibi çalışır. 
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Komisyon, üye ülkelerin kıdemli uzmanlarından oluşur. D-8’in çeşitli alanlardaki 

faaliyetlerinin koordinasyon çalışmalarını yürütür ve yılda iki kere toplanır. Her birKomisyon 

üyesi, kendi ülkesindeki D-8 faaliyetlerinin ulusal koordinasyonundan sorumludur. 

Genel Sekreterlik, İstanbul Zirvesinden sonra, D-8’in faaliyetlerinde, üye ülkeler arasında 

gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini teminen, 

İstanbul’da, D-8 İcra Direktörlüğü Ofisi kurulmuştur. Bali’de yapılan 5. Zirve sonrasında İcra 

Direktörlüğü kaldırılarak yerine Genel Sekreterlik ihdas edilmiştir. 

 

4. D-8’ E ÜYE ÜLKELERİN DIŞ TİCARETİNİN DÜNYA TİCARETİNDEKİ YERİ 

VE ÖNEMİ 

D-8 teşkilatı 2015 yılı verilerine göre 1.444.129 (milyon $) ticaret hacmine sahiptir. Teşkilatın 

toplam ihracatı 679.051 (milyon $)  ile dünya ihracatındaki payı %4,11’dir. Teşkilatın toplam 

ithalatı ise 765.078 (milyon $) ile dünya ithalatı içerisindeki payı %4,57’dir.Teşkilatın ticaret 

hacmi en yüksek üyesi Malezya, ticaret hacmi en düşük üyesi Pakistan’dır. En fazla ihracat 

yapan D-8 üyesi Malezya, dünyanın en fazla ihracat yapan yirmi üçüncü ülkesidir. İhracatta 

bu ülkeyi Endonezya ve Türkiye izlemektedir. İthalat açısından bakıldığında en fazla ithalat 

yapan D-8 üyesi Türkiye dünyanın en fazla ithalat yapan yirmi birinci ülkesidir. İthalatta 

Türkiye’yi Malezya ve Endonezya izlemektedir.(Tablo 1) 

 

Tablo 1: D-8 Ülkelerinin 2015 Yılı Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar) 

Ülkeler İhracat 

Dünya Ticaretindeki 

Payı (%) İthalat 

Dünya Ticaretindeki 

Payı (%) Hacim Denge 

Türkiye 143.883 0,87 207.199 1,24 351.082 -63.316 

Bangladeş 32.379 0,2 39.460 0,24 71.839 -7.081 

Nijerya 48.400 0,29 48.000 0,29 96.400 400 

Mısır 19.050 0,12 65.044 0,39 84.094 -45.994 

Endonezya 150.282 0,91 142.695 0,85 292.977 7.587 

Malezya 199.869 1,21 175.961 1,05 375.830 23.908 

Pakistan 22.188 0,13 44.219 0,26 66.407 -22.031 

İran 63.000 0,38 42.500 0,25 105.500 20.500 

Toplam 679.051 4,11 765.078 4,57 1.444.129 -86.027 

Kaynak:www.wto.org 

 

4.1.Türkiye’nin Ekonomik Görünümü 

Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 718.221 milyon dolar olup Kişi Başına Düşen 

GSYH’si 10.069 dolardır. Cari işlemler dengesi 2015 yılı verilerine göre %6 açık 

vermektedir. İhracat 2015 yılı itibariyle 143.883 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı 

%0,87, ithalat ise 207.199 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %1,24’dür. Kişi başına 

düşen ticaret miktarı 2.943 dolar olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %29,2’dir. Mal 

ticaretinde dünya sıralamasında; en fazla ihracat yapan 31. ülkesi, en fazla ithalat yapan 21. 

http://www.wto.org/
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ülkesi olmuştur. Hizmet ticaretinde ise dünyanın en fazla ihracat yapan 26. ülkesi, en fazla 

ithalat yapan 39. olmuştur. (Tablo 2) 

 

Tablo2: Türkiye’nin 2015 Yılı Ekonomik Görünümü 

İhracat (milyon dolar, 2015) 143 883 Dünya ticaretindeki payı (%) 0.87 

İthalat (milyon dolar, 2015) 207 199 Dünya ticaretindeki payı (%) 1.24 

GSYH (milyon dolar, 2015) 718 221 Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYİH (Dolar, 2013-2015) 10 069 Mal ticareti 31 21 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYH,  

2013-2015) 

-6.0 AB içi ticaret hariç 

 

22 15 

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-

2015) 

2 943 Hizmet ticareti 26 39 

Ticaret (% GSYH, 2013-2015) 29.2 AB içi ticaret hariç 15 26 

Kaynak:www.wto.org 

 

4.2.Bangladeş’in Ekonomik Görünümü 

Bangladeş’in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 195.079milyon dolar olup Kişi Başına 

Düşen GSYH’si 1.085dolardır. Cari işlemler dengesi 2015 yılı verilerine göre %0,6 fazla 

vermektedir. İhracat 2015 yılı itibariyle 32.379 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı 

%0.20, ithalat ise 39.460 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı  %0,24’dür. Kişi başına 

düşen ticaret miktarı 243 dolar olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %22,4’dür. Mal 

ticaretindeki dünya sıralaması ihracatta 60, ithalatta ise 54. sıralamada yerini almıştır. Hizmet 

ticaretindeki dünya sıralaması ihracatta 109, ithalatta ise 63. sıralamada yerini almıştır.(Tablo 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wto.org/
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Tablo 3: Bangladeş’in 2015 Yılı Ekonomik Görünümü  

İhracat (milyon dolar, 2015) 32 379 Dünya ticaretindeki payı 

(%) 

0.20 

İthalat (milyon dolar, 2015) 39 460 Dünya ticaretindeki payı (%) 0.24 

GSYH (milyon  dolar, 2015) 195 079 

 

Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYH (Dolar, 2013-2015) 1 085 

 

Mal ticareti 60 54 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYH,  

2013-2015) 

0.6    

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-2015) 243 

 

Hizmet ticareti 109 63 

Ticaret (% GSYH, 2013-2015) 22.4  

 

  

Kaynak:www.wto.org 

 

4.3.Nijerya’nın Ekonomik Görünümü 

Nijerya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 481.066 milyon dolar olup Kişi Başına Düşen 

GSYH’si 2.938 dolardır. Cari işlemler dengesi %2,4 fazla vermektedir. İhracat 2015 yılı 

itibariyle 48.400 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0.29, ithalat ise 48.000 milyon 

dolar ile dünya ticaretindeki payı yine aynı şekilde %0.29’dur. Kişi başına düşen ticaret 

miktarı 440 dolar olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %15’dir. Mal ticaretindeki 

dünya sıralaması; ihracatta 50, ithalatta ise 51. sıralama olmuştur. Hizmet ticaretindeki dünya 

sıralaması; ihracatta 96, ithalatta ise 41. sıralama olmuştur. (Tablo 4) 

Tablo 4: Nijerya’nın 2015 Yılı Ekonomik Görünümü  

İhracat (milyon dolar, 2015) 48 400 Dünya ticaretindeki payı 

(%) 

0.29 

İthalat (milyon dolar, 2015) 48 000 Dünya ticaretindeki payı (%) 0.29 

GSYH (milyon dolar, 2015) 481 066 Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYH (Dolar, 2013-2015) 2 938 Mal ticareti 50 51 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYH,  

2013-2015) 

2.4    

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-2015) 440 Hizmet ticareti 96 41 

Dış Ticaret (% GSYH, 2013-2015) 15.0    

Kaynak:www.wto.org 
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4.4.Mısır’ın Ekonomik Görünümü  

Mısır’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 330.779 milyon dolar olup Kişi Başına Düşen 

GSYH’si 3.418 dolardır. Cari işlemler dengesi %1,9 açık veren bir ülkedir. İhracat 2015 yılı 

itibariyle 19.051 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,12, ithalat ise 65.044 milyon 

dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,39’dur. Kişi başına düşen ticaret miktarı 614 dolar olup, 

toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %18’dir. Mal ticaretindeki dünya sıralaması ihracatta 

68, ithalatta ise 42. sıralamada yerini almıştır. Hizmet ticaretindeki dünya sıralaması ihracatta 

43, ithalatta ise 44’dür. (Tablo 5) 

 

Tablo 5: Mısır’ın 2015 Yılı Ekonomik Görünümü 

İhracat (milyon dolar, 2015) 19 051 Dünya ticaretindeki payı 

(%) 

0.12 

İthalat (milyon dolar, 2015) 65 044 Dünya ticaretindeki payı (%) 0.39 

GSYH (milyon  dolar, 2015) 330 779 Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYH (Dolar, 2013-2015) 3 418 

 

Mal ticareti 68 42 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYH,  

2013-2015) 

-1.9    

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-2015) 614 

 

Hizmet ticareti 43 44 

Dış Ticaret (% GSYH, 2013-2015) 18.0    

Kaynak:www.wto.org 

 

4.5.Malezya’nın Ekonomik Görünümü 

Malezya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2015 yılı itibariyle 296.218 milyon dolar 

olup Kişi Başına Düşen GSYH’si10.676 dolardır. Cari işlemler dengesi 2013 ila 2015 yılları 

arasında %4,6fazla vermektedir. İhracat 2015 yılı itibariyle 199.869 milyon dolar ile dünya 

ticaretindeki payı %1,21, ithalat ise 175.961 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı 

%1,05’dir. Kişi başına düşen ticaret miktarı 7.402 dolar ile üye ülkeler arasında en çok 

miktarda olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı yine yüksek bir rekor oranla %69,3’dür. 

Mal ticaretinde dünyanın en fazla ihracat yapan 23. ülkesi, en fazla ithalat yapan 26. ülkesi 

olmuştur. Hizmet ticaretindeki dünya sıralaması;hem ihracatta hem de ithalatta 30’dur. (Tablo 

6) 
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Tablo 6: Malezya’nın 2015 Yılı Ekonomik Görünümü 

İhracat (milyon dolar, 2015) 199 869 Dünya ticaretindeki payı 

(%) 

1.21 

İthalat (milyon dolar, 2015) 175 961 Dünya ticaretindeki payı (%) 1.05 

GSYİH (milyon  dolar, 2015) 296 218 Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYİH (Dolar, 2013-2015) 10 676 Mal ticareti 23 26 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYİH,  

2013-2015) 

4.3    

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-2015) 7 402 Hizmet ticareti 30 30 

Ticaret (% GSYİH, 2013-2015) 69.3    

Kaynak:www.wto.org 

 

4.6.Endonezya’nın Ekonomik Görünümü  

Endonezya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 861.934 milyon dolar olup üye ülkeler 

içinde ilk sırayı almaktadır. Buna karşın Kişi Başına Düşen GSYH’si 3.491 dolardır. Cari 

işlemler dengesi 2015 yılı verilerine göre %3 açık vermektedir. İhracat 2015 yılı itibariyle 

150.282 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,91, ithalat ise 142,695 milyon dolar ile 

dünya ticaretindeki payı %0,85’dir. Kişi başına düşen ticaret miktarı 755 dolar olup, toplam 

dış ticaretinin GSYH’ye oranı %21,6’dır. Mal ticaretinde dünyanın en fazla ihracat yapan 30. 

ülkesi olmuştur.İthalatta da aynı sırada bulunmaktadır. Hizmet ticaretindeki dünya sıralaması 

ihracatta 41, ithalatta ise 32’dir. (Tablo 7) 

Tablo 7: Endonezya’nın 2015 Yılı Ekonomik Görünümü 

İhracat (milyon dolar, 2015) 150 282 Dünya ticaretindeki payı 

(%) 

0.91 

İthalat (milyon dolar, 2015) 142 695 Dünya ticaretindeki payı (%) 0.85 

GSYİH (milyon  dolar, 2015) 861 934 Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYİH (Dolar, 2013-2015) 3 491 Mal ticareti 30 30 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYİH,  

2013-2015) 

-3.0    

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-2015) 755 Hizmet ticareti 41 32 

Ticaret (% GSYİH, 2013-2015) 21.6    

Kaynak:www.wto.org 

 

4.7.İran’ın Ekonomik Görünümü 

İran’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 425 milyon dolar olup, Kişi Başına Düşen 

GSYH’si 3.491 dolardır. Cari işlemler dengesi 2015 yılı verilerine göre %3,7fazla 

http://www.wto.org/
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vermektedir. İhracat 2015 yılı itibariyle 63.000 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı 

%0,38, ithalat ise 42.500 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,25’dir. Kişi başına 

düşen ticaret miktarı 1.045dolar olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %17,8’dir. Mal 

ticaretindeki dünya sıralamasında ihracatta 42, ithalatta ise 53. sırada bulunmaktadır. Hizmet 

ticaretindeki dünya sıralaması ihracatta 58, ithalatta ise 50’dir. (Tablo 8) 

Tablo 8: İran’ın 2015 Yılı Ekonomik Görünümü 

İhracat (milyon dolar, 2015) 63 000 Dünya ticaretindeki payı 

(%) 

0.38 

İthalat (milyon dolar, 2015) 42 500 Dünya ticaretindeki payı (%) 0.25 

GSYİH (milyon  dolar, 2015) 425 326 Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYİH (Dolar, 2013-2015) 6 585 Mal ticareti 42 53 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYİH,  

2013-2015) 

3.7    

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-2015) 1 045 Hizmet ticareti 58 50 

Ticaret (% GSYİH, 2013-2015) 17.8    

Kaynak:www.wto.org 

 

4.8.Pakistan’ın Ekonomik Görünümü 

Pakistan’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2015 yılı verilerine göre 269.971 milyon 

dolar olup, Kişi Başına Düşen GSYH’si 1.341 dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 22.188 

milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,13, ithalat ise 44.219 milyon dolar ile dünya 

ticaretindeki payı %0,26’dır. Kişi başına düşen ticaret miktarı 206 dolar olup, toplam dış 

ticaretinin GSYH’ye oranı %15,3’dür. Mal ticaretindeki dünya sıralamasında ihracatta 66, 

ithalatta ise İran’dan hemen önce 52. sırada bulunmaktadır. Hizmet ticaretindeki dünya 

sıralaması ihracatta 87, ithalatta ise 68’dir. (Tablo 9) 

 

Tablo 9: Pakistan’ın 2015 Yılı Ekonomik Görünümü 

İhracat (milyon dolar, 2015) 22 188 Dünya ticaretindeki payı 

(%) 

0.13 

İthalat (milyon dolar, 2015) 44 219 Dünya ticaretindeki payı (%) 0.26 

GSYİH (milyon  dolar, 2015) 269 971 Dünya sıralaması, 2015 İhracat İthalat 

Kişi Başına GSYİH (Dolar, 2013-2015) 1 341 Mal ticareti 66 52 

Cari İşlemler Dengesi (% GSYİH,  

2013-2015) 

-1.5    

Kişi Başına Düşen Ticaret (Dolar, 2013-2015) 206 Hizmet ticareti 87 68 

Ticaret (% GSYİH, 2013-2015) 15.3    

Kaynak:www.wto.org 

http://www.wto.org/
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5. D-8 ÜLKELERİNDE ÜRÜNLERİN FASILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

 

5.1.Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız 

Hayvanlar 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (647 milyon dolar), Bangladeş 

(488 milyon dolar) ve Nijerya (79 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler 

sırasıyla; Nijerya (439 milyon dolar), Mısır (416 milyon dolar) ve Türkiye (244 milyon 

dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 1.215 milyon dolar ve toplam ithalat 1.101 milyon dolar 

olup Toplam ihracatın toplam ithalatı karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Mısır ve 

Nijerya ithalat açığını Bangladeş ve Türkiye ile, Türkiye ise ithalat açığını Bangladeş ve 

Nijerya ile giderebilir.(Tablo 10) 

Tablo 10: Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer 

Omurgasız Hayvanlar Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat Rakamları (2015) 

Fasıl Fasıl adı ÜlkeAdı İhracat Dolar İthalat Dolar 

3 
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar 

ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 
Mısır 

 

416.921.000 

  Nijerya 79.919.000 439.707.000 

  Bangladeş 488.000.000  

  Türkiye 647.486.195 244.374.386 

  Toplam $1.215.405.195 $1.101.002.386 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

5.2.Yenilen sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (1.040 milyon dolar), Mısır 

(834 milyon dolar) ve Pakistan (122 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler 

sırasıyla; Pakistan (439 milyon dolar), Bangladeş (416 milyon dolar) ve Türkiye (456 milyon 

dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 1.997 milyon dolar ve toplam ithalat 1.141 milyon dolar 

olup Toplam ihracatın toplam ithalatı karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Pakistan ve 

Bangladeş ithalat açığını Mısır ve Türkiye ile, Türkiye ise ithalat açığını Pakistan ve Mısır ile 

giderebilir.(Tablo 11) 

Tablo 11: Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular Ürün Faslında Ülkelere Göre 

İhracat ve İthalat Rakamları (2015) 

Fasıl Fasıl adı ÜlkeAdı İhracat Dolar İthalat Dolar 

7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular Mısır 834.185.000 

 

  

Pakistan 122.000.000 493.000.000 

  

Bangladeş 

 

392.000.000 

  

Türkiye 1.040.480.406 456.191.138 

  

Toplam $1.996.665.406 $1.341.191.138 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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5.3.Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Yemeklik Katı Yağlar, Hayvansal ve 

Bitkisel Mumlar 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Endonezya (18.882 milyon dolar), 

Malezya (13.841 milyon dolar) ve Türkiye (994 milyon dolar)’dir. En fazla ithalat yapan üye 

ülkeler sırasıyla; Türkiye (1.861 milyon dolar) Pakistan (1.653 milyon dolar), Bangladeş 

(1.218 milyon dolar), İran (585 milyon dolar) Malezya (424 milyon dolar) ve Endonezya (148 

milyon dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 33.817 milyon dolar ve toplam ithalat 5.890 milyon 

dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 5,74’lük büyük bir oran ile karşılayabildiği 

görülmektedir. Bu durumda Pakistan, İran ve Bangladeş ithalat açığını Endonezya, Malezya 

ve Türkiye ile, Türkiye ithalat açığını Endonezya ve Malezya ile,Endonezya ithalat açığını 

Malezya ve Türkiye ile, Malezya ise Endonezya ve Türkiye ile kolaylıkla giderebilir.(Tablo 

12) 

Tablo 12: Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Yemeklik Katı Yağlar, Hayvansal 

ve Bitkisel Mumlar Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat Rakamları (2015) 

Fasıl Fasıl adı Ülke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

15 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, 

yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel 

mumlar 

Pakistan 

 

1.653.000.000 

  

Türkiye 994.362.934 1.860.664.476 

  

İran 

 

584.551.000 

  

Bangladeş 

 

1.218.000.000 

  

Endonezya 18.882.000.000 149.730.167 

  

Malezya 13.841.000.000 423.634.548 

  

Toplam $33.817.362.934 $5.889.580.191 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

5.4.Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler 

 

Tablo 13: Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler Ürün Faslında Ülkelere 

Göre İhracat ve İthalat Rakamları (2015) 

Fasıl Fasıl adı Ülke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

24 
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş 

maddeler 
İran 

 

325.279.000 

  

Nijerya 65.143.000 

 

  

Türkiye 918.448.723 537.724.769 

  

Toplam $983.591.723 $863.003.769 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (918 milyon dolar) ve Nijerya 

(65 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (538 milyon dolar) 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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veİran(325 milyon dolar)dir. Toplam ihracat miktarı 918 milyon dolar ve toplam ithalat 863 

milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 1,14’lük bir oranla karşılayabildiği 

görülmektedir. Bu durumda İran ithalat açığını Türkiye ile, Türkiye ise ithalatının bir kısmını 

Nijerya ile giderebilir.(Tablo 13) 

 

5.5.Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen 

Ürünler, Bitümenli Maddeler, Mineral Mumlar 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Nijerya (50.805 milyon dolar), 

Malezya (49. 859 milyon dolar), Endonezya (37.651 milyon dolar), İran (22.433 milyon 

dolar), Pakistan (6.074 milyon dolar), Mısır (5.104 milyon dolar), Türkiye (4.518 milyon 

dolar) ve Bangladeş (1.253 milyon dolar)’dir. En fazla ithalat yapan üye ülkeler sırasıyla; 

Türkiye (37.843 milyon dolar), Malezya (32.083 milyon dolar), Mısır (11.357 milyon dolar), 

Nijerya (5.931 milyon dolar), İran (4.900 milyon dolar) ve Pakistan (4.007 milyon dolar)’dır. 

Toplam ihracat miktarı 177.699 milyon dolar ve toplam ithalat 96.122 milyon dolar olup 

Toplam ihracatın toplam ithalatı 1,85’ bir oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda 

Türkiye, Malezya, Mısır gibi bu ürün faslında ithalat rakamları yüksek olan ülkeler ve ithalat 

rakamları bu ülkelere nispeten daha düşük seviyelerde seyreden Nijerya, İran ve Pakistan, 

İthalatlarını, yine Nijerya, Malezya, Endonezya ve İran gibi yüksek ihracat rakamlarına sahip 

ülkelerle ve bunlara nispeten daha düşük ihracat rakamlarına sahip Pakistan, Mısır, Türkiye 

ve Bangladeş ile giderebilir.(Tablo 14) 

Tablo 14: Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen 

Ürünler, Bitümenli Maddeler, Mineral Mumlar Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve 

İthalat Rakamları (2015) 

Fasıl Fasıl adı Ülke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

27 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 

bunların damıtılmasından elde edilen 

ürünler, bitümenli maddeler, mineral 

mumlar 

Mısır 5.103.636.000 11.357.255.000 

  

Nijerya 50.805.981.000 5.931.184.000 

  

İran 22.433.880.000 4.900.536.272 

  

Pakistan 6.074.000.000 4.007.000.000 

  

Bangladeş 1.253.000.000 

 

  

Endonezya 37.651.000.000 

 

  

Türkiye 4.518.437.606 37.843.294.390 

  

Malezya 49.859.000.000 32.083.000.000 

  

Toplam $177.698.934.606 $96.122.269.662 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

5.6.İnorganik Kimyasallar, Kıymetli Metal, Radyoaktif Element, Metal ve İzotopların 

Organik-Anorganik Bileşikleri 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (1.249 milyon dolar), İran 

(351 milyon dolar) ve Mısır (122 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler 

sırasıyla; Türkiye (1.388 milyon dolar) ve Pakistan (300 milyon dolar)’dır. Toplam ihracat 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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miktarı 1.747 milyon dolar ve toplam ithalat 1.689 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam 

ithalatı 1,03’lük bir oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Pakistan ithalat açığını 

İran, Mısır ve Türkiye ile, Türkiye ise ithalatının bir kısmını İran ve Mısır ile 

giderebilir.(Tablo 15) 

Tablo 15: İnorganik Kimyasallar, Kıymetli Metal, Radyoaktif Element, Metal ve 

İzotopların Organik-Anorganik Bileşikleri Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve 

İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

28 

İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, 

radyoaktif element, metal ve izotopların 

organik-anorganik bileşikleri 

Mısır 146.941.000 

 

  

İran 351.070.000 

 

  

Pakistan 

 

300.000.000 

  

Türkiye 1.248.929.435 1.388.743.003 

  

Toplam $1.746.940.435 $1.688.743.003 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

5.7.Muhtelif Kimyasal Maddeler (Biodizel, Yangın Söndürme Maddeleri, 

Dezenfektanlar, Haşarat Öldürücüler, vb.) 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Endonezya (2.009 milyon dolar), 

Malezya (1.960 milyon dolar), Türkiye (546 milyon dolar) ve Mısır (474 milyon dolar)’dır. 

En fazla ithalat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (2.050 milyon dolar), Mısır (328 milyon 

dolar) ve Pakistan (226 milyon dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 4.989 milyon dolar ve 

toplam ithalat 2.604 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 1,91’lik oranla 

karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Pakistan ve Türkiye ithalat açığını Mısır, 

Endonezya ve Malezya ile, Mısır ise ithalatını Türkiye, Endonezya ve Malezya ile 

giderebilir.(Tablo 16) 

Tablo 16: Muhtelif Kimyasal Maddeler (Biodizel, Yangın Söndürme Maddeleri, 

Dezenfektanlar, Haşarat Öldürücüler, vb.) Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve 

İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

38 

Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, 

yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, 

haşarat öldürücüler, vb.) 

Mısır 473.753.000 328.385.000 

  

Pakistan 

 

226.000.000 

  

Türkiye 546.391.275 2.049.569.458 

  

Endonezya 2.009.000.000 

 

  

Malezya 1.960.000.000 

 

  

Toplam $4.989.144.275 $2.603.954.458 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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5.8.Kauçuk ve Kauçuktan Eşya 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Endonezya (4.377milyon dolar), 

Malezya (3.312 milyon dolar), Türkiye (2.165 milyon dolar) veNijerya (59 milyon dolar)’dır. 

En fazla ithalat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (2.525 milyon dolar), Mısır (538 milyon 

dolar), İran (328 milyon dolar) ve Pakistan (290 milyon dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 

9.914 milyon dolar ve toplam ithalat 3.681 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 

2,69’luk oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Pakistan, İran ve Mısır ithalat 

açığını Türkiye, Endonezya, Nijerya ve Malezya ile, Türkiye ise ithalatını Malezya, 

Endonezya ve Nijerya ile giderebilir.(Tablo 17) 

Tablo 17: Kauçuk ve Kauçuktan Eşya Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat 

Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ülke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

40 Kauçuk ve kauçuktan eşya Mısır 

 

537.991.000 

  

Nijerya 59.624.000 

 

  

İran 

 

328.274.000 

  

Pakistan 

 

290.000.000 

  

Türkiye 2.165.348.020 2.525.199.395 

  

Endonezya 4.377.000.000 

 

  

Malezya 3.312.000.000 

 

  

Toplam $9.913.972.020 $3.681.464.395 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

5.9.Ağaç ve Ahşap Eşya, Odun Kömürü 

 

Tablo 18: Ağaç ve Ahşap Eşya, Odun Kömürü Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve 

İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke Adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

44 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü Mısır 

 

1.203.642.000 

  

Nijerya 354.072.000 

 

  

İran 

 

344.868.000 

  

Endonezya 1.690.000.000 

 

  

Türkiye 692.628.012 1.505.157.458 

  

Toplam  $2.736.700.012 $3.053.667.458 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Endonezya (1.690 milyon dolar), 

Türkiye (693 milyon dolar) ve Nijerya (354 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye 

ülkeler sırasıyla; Türkiye (1.505 milyon dolar), Mısır (416 milyon dolar) ve İran (344 milyon 

dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 2.736 milyon dolar ve toplam ithalat 3.053 milyon dolar 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 0,90’lık bir oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu 

durumda Mısır ve İran ithalat açığını Endonezya, Nijerya ve Türkiye ile, Türkiye ise ithalatını 

Endonezya ve Nijerya ile giderebilir.(Tablo 18) 

 

5.10. Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları, Geri Kazanılmış Kâğıt 

veya Karton (Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar) 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Endonezya (2.025 milyon dolar) ve 

Türkiye (24 milyon dolar)’dir. En fazla ithalat yapan üye ülke ise Türkiye (738 milyon 

dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 2.049 milyon dolar ve toplam ithalat 738 milyon dolar olup 

Toplam ihracatın toplam ithalatı 2,78’lik oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu 

durumdaTürkiye ithalatını Endonezya ile giderebilir.(Tablo 19) 

 

Tablo 19: Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları, Geri Kazanılmış 

Kağıt veya Karton (Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar) Ürün Faslında Ülkelere Göre 

İhracat ve İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke Adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

47 

Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin 

hamurları, geri kazanılmış kağıt veya 

karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 

Türkiye 24.259.454 737.712.095 

  

Endonezya 2.025.000.000 

 

  

Toplam  $2.049.259.454 $737.712.095 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

 

5.11. Kâğıt ve Karton, Kâğıt Hamurundan, Kâğıttan veya Kartondan Eşya 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Endonezya (1.709 milyon dolar) ve 

Türkiye (1.186 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülke ise Türkiye (2.683 milyon 

dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 2.895 milyon dolar ve toplam ithalat 2.684 milyon dolar 

olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 1,08’lik oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu 

durumda Türkiye ithalatının bir kısmınıEndonezya ile diğer bir kısmını da yerli iç 

üretiminden karşılayabilir.(Tablo 20) 

 

Tablo 20: Kâğıt ve Karton, Kâğıt Hamurundan, Kâğıttan veya Kartondan Eşya Ürün 

Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke Adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

48 
Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, 

kâğıttan veya kartondan eşya 
Türkiye 1.185.513.553 2.683.942.604 

  

Endonezya 1.709.000.000 

 

  

Toplam  $2.894.513.553 $2.683.942.604 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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5.12. Pamuk, Pamuk İpliği ve Pamuklu Mensucat 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Pakistan (3.955 milyon dolar), Türkiye 

(1.703 milyon dolar), Bangladeş ve Mısır (198 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye 

ülkeler sırasıyla; Bangladeş (4.059 milyon dolar), Türkiye (2.264 milyon dolar), Nijerya (612 

milyon dolar) ve Pakistan (544 milyon dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 6.866 milyon dolar 

ve toplam ithalat 7.480 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 0,92’lik oranla 

karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Pakistan, Bangladeş, Türkiye ve Nijerya ithalat 

açığını yine Pakistan, Türkiye, Bangladeş ve Mısır ile karşılayabilir.(Tablo 21) 

Tablo 21: Pamuk, Pamuk İpliği ve Pamuklu Mensucat Ürün Faslında Ülkelere Göre 

İhracat ve İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke Adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat Mısır 197.626.000 

 

  

Nijerya 

 

611.836.000 

  

Pakistan 3.955.000.000 544.000.000 

  

Bangladeş 1.010.000.000 4.059.000.000 

  

Türkiye 1.703.147.734 2.264.729.373 

  

Toplam  $6.865.773.734 $7.479.565.373 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

 

5.13. Sentetik ve Suni Devamsız Lifler 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (1.348 milyon dolar) ve 

Pakistan (438 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler sırasıyla; yine Türkiye ve 

Bangladeş (377 milyon dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 1.786 milyon dolar ve toplam 

ithalat 2.343 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 0,76’lık bir oranla 

karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Bangladeş ithalat açığını Pakistan ve Türkiye ile, 

Türkiye ise ithalatını Pakistan ve bir kısmını da kendi yerli üretimiyle karşılayabilir.(Tablo 

22) 

 

Tablo 22: Sentetik ve Suni Devamsız Lifler Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve 

İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

55 Sentetik ve suni devamsız lifler Türkiye 1.347.797.341 1.966.222.240 

  

Pakistan 438.000.000 

 

  

Bangladeş 

 

377.000.000 

  

Toplam  $1.785.797.341 $2.343.222.240 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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5.14. Örme Eşya 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülke Türkiye (18.882 milyon dolar)’dir. En fazla ithalat 

yapan üye ülkeler ise sırasıyla; Endonezya (975 milyon dolar), Bangladeş (517 milyon dolar) 

ve Türkiye (432 milyon dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 1.440 milyon dolar ve toplam 

ithalat 1.924 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 0,75’lik oranla 

karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Endonezya ve Bangladeş ithalat açığını Türkiye 

ile giderebilir.(Tablo 23) 

 

Tablo 23:Örme Eşya Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

60 Örme eşya Türkiye 1.440.785.602 432.877.598 

  

Endonezya 

 

975.000.000 

  

Bangladeş 

 

517.000.000 

  

Toplam  $1.440.785.602 $1.924.877.598 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

 

5.15. Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, İnciler, Taklit 

Mücevherci Eşyası, Metal Paralar 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (11.264 milyon dolar), 

Endonezya (3.638 milyon dolar) ve Mısır (631 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye 

ülkeler sırasıyla; Türkiye (4.183 milyon dolar), Malezya (3.210 milyon dolar) ve İran (1.397 

milyon dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 15.533 milyon dolar ve toplam ithalat 8.790 milyon 

dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 1,77’lik bir oranla karşılayabildiği görülmektedir. 

Bu durumda Malezya ve İran ithalat açığını Mısır, Endonezya ve Türkiye ile, Türkiye ise 

ithalatını Endonezya ve Mısır ile karşılayabilir.(Tablo 24) 

Tablo 24: Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, İnciler, Taklit 

Mücevherci Eşyası, Metal Paralar Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat 

Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

71 

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli 

metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, 

metal paralar 

Mısır 631.313.000 

 

  

Türkiye 11.263.502.068 4.183.469.554 

  

İran 

 

1.396.966.000 

  

Endonezya 3.638.000.000 

 

  

Malezya 

 

3.210.000.000 

  

Toplam  $15.532.815.068 $8.790.435.554 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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5.16. Demir veya Çelikten Eşya 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (5.465 milyon dolar) ve Mısır 

(1.701 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (2.742 milyon 

dolar), Nijerya (396  milyon dolar) ve İran (287 milyon dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 

7.167 milyon dolar ve toplam ithalat 3.426 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 

2,09’luk oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Nijerya ve İran ithalat açığını 

Mısır ve Türkiye ile, Türkiye ise ithalatını Mısırve bir kısmını yerli üretimi ile 

karşılayabilir.(Tablo 25) 

 

Tablo 25:Demir veya Çelikten Eşya Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat 

Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

73 Demir veya çelikten eşya Mısır 1.701.848.000 

 

  

Nijerya 

 

396.403.000 

  

İran 

 

287.126.000 

  

Türkiye 5.465.333.606 2.742.273.781 

  

Toplam $7.167.181.606 $3.425.802.781 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

5.17. Kalay ve Kalaydan Eşya 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Endonezya (1.175 milyon dolar) ve 

Türkiye (1 milyon dolar)’dir. En fazla ithalat yapan üye ülke ise Türkiye (51 milyon 

dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 1.756 milyon dolar ve toplam ithalat 51 milyon dolar olup 

Toplam ihracatın toplam ithalatı 34,43’lük bir oranla karşılayabildiği görülmektedir. Bu 

durumda Türkiye ithalatını Endonezya ile karşılayabilir.(Tablo 26) 

 

Tablo 26: Kalay ve Kalaydan Eşya Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat 

Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

80 Kalay ve kalaydan eşya Türkiye 1.157.695 51.066.762 

  

Endonezya 1.755.000.000 

 

  

Toplam  $1.756.157.695 $51.066.762 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

 

5.18. Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar ve Aletler, Nükleer Reaktörler, 

Bunların Aksam ve Parçaları 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Malezya (13.975 milyon dolar), 

Türkiye (12.333 milyon dolar) ve Endonezya (1.709milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan 

üye ülkeler sırasıyla; Türkiye (25.587 milyon dolar), Endonezya (7.541 milyon dolar), 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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Malezya (5.849 milyon dolar), İran (1.880 milyon dolar), Mısır (1.397 milyon dolar), Pakistan 

(537 milyon dolar), Nijerya (454 milyon dolar) ve Bangladeş (258 milyon dolar)’dir. Toplam 

ihracat miktarı 28.017 milyon dolar ve toplam ithalat 43.503 milyon dolar olup Toplam 

ihracatın toplam ithalatı 0,64 oranında karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Türkiye, 

Malezya, Endonezya, Mısır, Pakistan, Bangladeş ve İran ithalat açığının bir kısmını yine 

Türkiye, Malezya ve Endonezya ile karşılayabilir.(Tablo 27) 

 

Tablo 27: Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar ve Aletler, Nükleer Reaktörler, 

Bunların Aksam ve Parçaları Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat 

Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

84 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve 

aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam 

ve parçaları 

Mısır 

 

1.397.300.000 

  

Nijerya 

 

454.212.000 

  

İran 

 

1.880.188.000 

  

Pakistan 

 

537.000.000 

  

Bangladeş 

 

258.000.000 

  

Endonezya 1.709.000.000 7.541.000.000 

  

Malezya 13.975.000.000 5.849.000.000 

  

Türkiye 12.333.080.768 25.586.725.492 

  

Toplam $28.017.080.768 $43.503.425.492 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

 

5.19. Elektrikli Makina ve Cihazlar, Ses Kaydetme-Verme, Televizyon Görüntü-Ses 

Kaydetme-Verme Cihazları,Aksam-Parça-Aksesuarı 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Malezya (49.049 milyon dolar), 

Türkiye (8.278 milyon dolar) ve Mısır (1.553 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye 

ülkeler sırasıyla; Malezya (40.215 milyon dolar), Türkiye (17.637 milyon dolar), Endonezya 

(5.752 milyon dolar), Mısır (2.947 milyon dolar), Pakistan (2.648 milyon dolar), İran (1.182 

milyon dolar) veBangladeş (804 milyon dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 58.911 milyon 

dolar ve toplam ithalat 71.186 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 0,83 

oranında karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Türkiye, Malezya, Endonezya, Mısır, 

Pakistan, Bangladeş ve İran ithalatının bir kısmını yine Malezya, Türkiye ve Mısır ile 

karşılayabilir.(Tablo 28) 

 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 28: Elektrikli Makina ve Cihazlar, Ses Kaydetme-Verme, Televizyon Görüntü-Ses 

Kaydetme-Verme Cihazları,Aksam-Parça-Aksesuarı Ürün Faslında Ülkelere Göre 

İhracat Ve İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

85 

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-

verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-

verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

Mısır 1.553.309.000 2.946.690.000 

  

Türkiye 8.278.488.057 17.637.701.391 

  

İran 

 

1.182.927.000 

  

Pakistan 

 

2.648.000.000 

  

Bangladeş 

 

804.000.000 

  

Endonezya 

 

5.752.000.000 

  

Malezya 49.079.000.000 40.215.000.000 

  

Toplam  $58.910.797.057 $71.186.318.391 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

5.20. Optik, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar, Tıbbi, Cerrahi Alet ve Cihazlar, 

Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; Malezya (3.529 milyon dolar), Türkiye 

(725 milyon dolar) ve Pakistan (122 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler 

sırasıyla; Türkiye (4.621 milyon dolar), Malezya (1.110 milyon dolar), İran (443 milyon 

dolar), Mısır (333 milyon dolar) ve Pakistan (228 milyon dolar)’dır. Toplam ihracat miktarı 

4.605 milyon dolar ve toplam ithalat 6.735 milyon dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 

0,68 oranında karşılayabildiği görülmektedir. Bu durumda Türkiye, Malezya, Mısır, Pakistan 

ve İran ithalatının bir kısmını yine Malezya, Türkiye ve Pakistan ile karşılayabilir.(Tablo 29) 

Tablo 29: Optik, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar, Tıbbi, Cerrahi Alet ve 

Cihazlar, Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve 

İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

90 

Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, 

tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların 

aksam, parça ve aksesuarı 

Mısır 

 

332.786.000 

  

Türkiye 724.792.653 4.621.139.957 

  

İran 

 

443.363.000 

  

Pakistan 351.000.000 228.000.000 

  

Malezya 3.529.000.000 1.110.000.000 

  

Toplam  $4.604.792.653 $6.735.288.957 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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5.21. Kişisel Eşyalar, Deniz ve Hava Taşıtlarına Verilen Kumanya ve Malzeme 

(Yakıtlar Hariç) 

Bu fasılda en fazla İhracat yapan üye ülkeler sırasıyla; İran (5.441 milyon dolar), Türkiye 

(339 milyon dolar) ve Mısır (212 milyon dolar)’dır. En fazla ithalat yapan üye ülkeler 

sırasıyla; Endonezya (3.101 milyon dolar), Bangladeş (453 milyon dolar) ve Türkiye (260 

milyon dolar)’dir. Toplam ihracat miktarı 5.992 milyon dolar ve toplam ithalat 3.814 milyon 

dolar olup Toplam ihracatın toplam ithalatı 1,57 oranında karşılayabildiği görülmektedir. Bu 

durumda Endonezya ve Bangladeş ithalatınıİran, Mısır ve Türkiye ile, Türkiye ise ithalatını 

İran ve Mısır ile karşılayabilir.(Tablo 30) 

Tablo 30: Kişisel Eşyalar, Deniz ve Hava Taşıtlarına Verilen Kumanya ve Malzeme 

(Yakıtlar Hariç) Ürün Faslında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat Rakamları(2015) 

Fasıl Fasıl adı Ulke adı İhracat Dolar İthalat Dolar 

99 

Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına 

verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar 

hariç) 

Mısır 212.055.000 

 

  

İran 5.440.528.000 

 

  

Bangladeş 

 

453.000.000 

  

Endonezya 

 

3.101.000.000 

  

Türkiye 339.128.066 260.079.115 

   

$5.991.711.066 $3.814.079.115 

Kaynak:www.ekonomi.gov.tr, www.tuik.gov.tr 

 

 

6. SONUÇ  

Son yıllarda İslam ülkelerinde yaşanan sıkıntılar, bu ülkeler üzerinde gerçekleştirilen 

ekonomik ve finansal politikalar bu ülkelerin bir araya gelme zorunluluğunu ortaya 

koymuştur. Gelişmiş İslam ülkelerini bir araya getirmeyi amaçlayan D-8 Organizasyonu 

bunun için önemli bir adımdır. Bu nedenle çalışmada İslam ülkelerinin ekonomik açıdan dış 

ticaret açıklarının giderilmesi, eksikliklerin tespiti, gelişmişlik düzeylerinin arttırılması ve 

yoksul olan İslam ülkelerinin de kalkınmasına yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

➢ D-8 teşkilatı Dünya Ticaret Örgütü 2015 yılı verilerine göre 1.444.129 (milyon $) 

ticaret hacmine sahiptir. Teşkilatın toplam ihracatı 679.051 (milyon $)  ile dünya 

ihracatındaki payı %4,11’dir. Teşkilatın toplam ithalatı ise 765.078 (milyon $) ile 

dünya ithalatı içerisindeki payı %4,57’dir. Teşkilatın ticaret hacmi en yüksek üyesi 

Malezya, ticaret hacmi en düşük üyesi Pakistan’dır. En fazla ihracat yapan D-8 üyesi 

Malezya, dünyanın en fazla ihracat yapan yirmi üçüncü ülkesidir. İhracatta bu ülkeyi 

Endonezya ve Türkiye izlemektedir. İthalat açısından bakıldığında en fazla ithalat 

yapan D-8 üyesi Türkiye dünyanın en fazla ithalat yapan yirmi birinci ülkesidir. 

İthalatta Türkiye’yi Malezya ve Endonezya izlemektedir. 

➢ Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 718.221 milyon dolar olup Kişi Başına 

Düşen GSYH’si 10.069 dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 143.883 milyon dolar ile 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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dünya ticaretindeki payı %0,87, ithalat ise 207.199 milyon dolar ile dünya 

ticaretindeki payı %1,24’dür. Kişi başına düşen ticaret miktarı 2.943 dolar olup, 

toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %29,2’dir. Mal ticaretinde dünya sıralamasında; 

en fazla ihracat yapan 31. ülkesi, en fazla ithalat yapan 21. ülkesi olmuştur. 

➢ Bangladeş’in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 195.079 milyon dolar olup Kişi 

Başına Düşen GSYH’si 1.085 dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 32.379 milyon dolar 

ile dünya ticaretindeki payı %0.20, ithalat ise 39.460 milyon dolar ile dünya 

ticaretindeki payı  %0,24’dür. Kişi başına düşen ticaret miktarı 243 dolar olup, toplam 

dış ticaretinin GSYH’ye oranı %22,4’dür. Mal ticaretindeki dünya sıralaması ihracatta 

60, ithalatta ise 54. sıralamada yerini almıştır. 

➢ Nijerya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 481.066 milyon dolar olup Kişi 

Başına Düşen GSYH’si 2.938 dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 48.400 milyon dolar 

ile dünya ticaretindeki payı %0.29, ithalat ise 48.000 milyon dolar ile dünya 

ticaretindeki payı yine aynı şekilde %0.29’dur. Kişi başına düşen ticaret miktarı 440 

dolar olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %15’dir. Mal ticaretindeki dünya 

sıralaması; ihracatta 50, ithalatta ise 51. sıralama olmuştur.  

➢ Mısır’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 330.779 milyon dolar olup Kişi Başına 

Düşen GSYH’si 3.418 dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 19.051 milyon dolar ile 

dünya ticaretindeki payı %0,12, ithalat ise 65.044 milyon dolar ile dünya ticaretindeki 

payı %0,39’dur. Kişi başına düşen ticaret miktarı 614 dolar olup, toplam dış ticaretinin 

GSYH’ye oranı %18’dir. Mal ticaretindeki dünya sıralaması ihracatta 68, ithalatta ise 

42. sıralamada yerini almıştır. 

➢ Malezya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2015 yılı itibariyle 296.218 milyon 

dolar olup Kişi Başına Düşen GSYH’si 10.676 dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 

199.869 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %1,21, ithalat ise 175.961 milyon 

dolar ile dünya ticaretindeki payı %1,05’dir. Kişi başına düşen ticaret miktarı 7.402 

dolar ile üye ülkeler arasında en çok miktarda olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye 

oranı yine yüksek bir rekor oranla %69,3’dür. Mal ticaretinde dünyanın en fazla 

ihracat yapan 23. ülkesi, en fazla ithalat yapan 26. ülkesi olmuştur. 

➢ Endonezya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 861.934 milyon dolar olup üye 

ülkeler içinde ilk sırayı almaktadır. Buna karşın Kişi Başına Düşen GSYH’si 3.491 

dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 150.282 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı 

%0,91, ithalat ise 142,695 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,85’dir. Kişi 

başına düşen ticaret miktarı 755 dolar olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı 

%21,6’dır. Mal ticaretinde dünyanın en fazla ihracat yapan 30. ülkesi olmuştur. 

➢ İran’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 425 milyon dolar olup, Kişi Başına Düşen 

GSYH’si 3.491 dolardır. İhracat 2015 yılı itibariyle 63.000 milyon dolar ile dünya 

ticaretindeki payı %0,38, ithalat ise 42.500 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı 

%0,25’dir. Kişi başına düşen ticaret miktarı 1.045 dolar olup, toplam dış ticaretinin 

GSYH’ye oranı %17,8’dir. Mal ticaretindeki dünya sıralamasında ihracatta 42, 

ithalatta ise 53. sırada bulunmaktadır. 

➢ Pakistan’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2015 yılı verilerine göre 269.971 

milyon dolar olup, Kişi Başına Düşen GSYH’si 1.341 dolardır. İhracat 2015 yılı 

itibariyle 22.188 milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,13, ithalat ise 44.219 

milyon dolar ile dünya ticaretindeki payı %0,26’dır. Kişi başına düşen ticaret miktarı 

206 dolar olup, toplam dış ticaretinin GSYH’ye oranı %15,3’dür. Mal ticaretindeki 

dünya sıralamasında ihracatta 66, ithalatta ise İran’dan hemen önce 52. sırada 

bulunmaktadır. 

Ürün fasıllarına göre üye ülkelerin ihracat ve ithalat rakamları karşılaştırılarak yapılan analiz 

sonucunda: Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız 



ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

670 

 

Hayvanlar ürün faslında, Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular ürün faslında, 

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Yemeklik Katı Yağlar, Hayvansal ve Bitkisel 

Mumlar ürün faslında, Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler ürün faslında, 

Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler, 

Bitümenli Maddeler ürün faslında, İnorganik Kimyasallar, Kıymetli Metal, Radyoaktif 

Element, Metal ve İzotopların Organik-Anorganik Bileşikleriürün faslında, Muhtelif 

Kimyasal Maddeler (Biodizel, Yangın Söndürme Maddeleri, Dezenfektanlar, Haşarat 

Öldürücüler, vb.) ürün faslında, Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları, Geri 

Kazanılmış Kağıt veya Karton (Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar) ürün faslında, Kâğıt ve 

Karton, Kâğıt Hamurundan, Kâğıttan veya Kartondan Eşya ürün faslında, Kıymetli veya Yarı 

Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, İnciler, Taklit Mücevherci Eşyası, Metal Paralar ürün 

faslında, Demir veya Çelikten Eşya Ürün Faslında, Kalay ve Kalaydan Eşya ürün faslında ve 

Kişisel Eşyalar, Deniz ve Hava Taşıtlarına Verilen Kumanya ve Malzeme (Yakıtlar Hariç) 

ürün faslındaüye ülkelerin ihracat rakamlarının ithalat rakamlarını karşılayabildiği 

görülmüştür. 

Öte Yandan, Ağaç ve Ahşap Eşya, Odun Kömürü Ürün Faslında, Pamuk, Pamuk İpliği ve 

Pamuklu Mensucat ürün faslında, Sentetik ve Suni Devamsız Lifler ürün faslında, Örme Eşya 

ürün faslında, Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar ve Aletler, Nükleer Reaktörler, 

Bunların Aksam ve Parçaları ürün faslında, Elektrikli Makina ve Cihazlar, Ses Kaydetme-

Verme, Televizyon Görüntü-Ses Kaydetme-Verme Cihazları, Aksam-Parça-Aksesuarı Ürün 

Faslında ve Optik, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar, Tıbbi, Cerrahi Alet ve Cihazlar, 

Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı ürün faslındaüye ülkelerin ihracat rakamlarının ithalat 

rakamlarının büyük bir kısmını karşılayabildiği görülmüştür. 
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http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Endonezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-159995&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532693803941246&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_774#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_774%26_afrLoop%3D1532693803941246%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-159995%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_804
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rWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_774#!%40%40%3F_afrWindowId%3D136

6031km5_774%26_afrLoop%3D1532693803941246%26contentId%3DUCM%2523dDocNa

me%253AEK-

159995%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMo

de%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_804 

EKONOMİ BAKANLIĞI, İran Dış Ticaret, Erişim tarihi: 28 Mart 2017, 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-

detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-

160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_af

rWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D136

6031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocNa

me%253AEK-

160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMo

de%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978 

EKONOMİ BAKANLIĞI, Malezya Dış Ticaret, Erişim tarihi: 28 Mart 2017, 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-

viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-

160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_af

rWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D136

6031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocNa

me%253AEK-

160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMo

de%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316 

EKONOMİ BAKANLIĞI, Mısır Dış Ticaret, Erişim tarihi: 28 Mart 2017, 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-

detay/M%C4%B1s%C4%B1r/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-

160599&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532620784685551&_af

rWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_484#!%40%40%3F_afrWindowId%3D136

6031km5_484%26_afrLoop%3D1532620784685551%26contentId%3DUCM%2523dDocNa

me%253AEK-

160599%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMo

de%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_514 

EKONOMİ BAKANLIĞI, Nijerya Dış Ticaret, Erişim tarihi: 28 Mart 2017, 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-

viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-

160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afr

WindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tb

psqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName

%253AEK-

160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMo

de%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Endonezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-159995&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532693803941246&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_774#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_774%26_afrLoop%3D1532693803941246%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-159995%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_804
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Endonezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-159995&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532693803941246&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_774#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_774%26_afrLoop%3D1532693803941246%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-159995%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_804
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Endonezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-159995&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532693803941246&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_774#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_774%26_afrLoop%3D1532693803941246%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-159995%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_804
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Endonezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-159995&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532693803941246&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_774#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_774%26_afrLoop%3D1532693803941246%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-159995%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_804
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Endonezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-159995&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532693803941246&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_774#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_774%26_afrLoop%3D1532693803941246%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-159995%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_804
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C4%B0ran/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160193&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532753646135292&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_948#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_948%26_afrLoop%3D1532753646135292%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160193%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_978
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Malezya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160552&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532497389635022&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_286#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_286%26_afrLoop%3D1532497389635022%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160552%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_316
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/M%C4%B1s%C4%B1r/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160599&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532620784685551&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_484#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_484%26_afrLoop%3D1532620784685551%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160599%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_514
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http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/M%C4%B1s%C4%B1r/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160599&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532620784685551&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_484#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_484%26_afrLoop%3D1532620784685551%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160599%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_514
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/M%C4%B1s%C4%B1r/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160599&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532620784685551&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_484#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_484%26_afrLoop%3D1532620784685551%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160599%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_514
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/M%C4%B1s%C4%B1r/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160599&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1532620784685551&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_484#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_484%26_afrLoop%3D1532620784685551%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160599%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_514
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Nijerya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160685&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=882127053111311&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=193tbpsqmc_220#!%40%40%3F_afrWindowId%3D193tbpsqmc_220%26_afrLoop%3D882127053111311%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160685%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D193tbpsqmc_250


ICOMEP’17 - Autumn | International Congress of Management Economy amd Policy  

Proceedings Book 

 

672 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI, Pakistan Dış Ticaret, Erişim tarihi: 28 Mart 2017, 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-

viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-

160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_af

rWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D13

66031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDoc

Name%253AEK-

160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMo

de%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302 

ODABAŞ V. (2015). Merkezi Asya ülkeleri ve Türkiye’nin ekonomik bir entegrasyon için 

SWOT analizleri, 15Mart 2017 http://acikkaynak.bilecik.edu.tr:8080/xmlui/handle/11552/257 

ŞAHİN S. (2012). Türkiye’nin öncülük ettiği ekonomik birleşmeler KEİ, ECO ve D-8 

örnekleri,Gaziosmanpaşa üniversitesi/sosyal bilimler enstitüsü, Tokat 

TUİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 30 Mart 2017, 

https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=21&param2=0&sitcrev=0&isicre

v=0&sayac=5802 

WTO, Dış ticaret istatistikleri, 20 Mart 2017, www.wto.org 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Pakistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160712&contentTitle=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret&_afrLoop=1533126685835552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1366031km5_1272#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1366031km5_1272%26_afrLoop%3D1533126685835552%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160712%26contentTitle%3DD%25C4%25B1%25C5%259F%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1366031km5_1302
https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=21&param2=0&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5802
https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=21&param2=0&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5802
http://www.wto.org/


ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy | Proceedings Book  

673 

 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İKTİDARINDA KADIN 

 
Prof. Dr. Hamza Ateş  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

hamza.ates@medeniyet.edu.tr 

 

Doktora Öğrencisi Öznur Yavuz  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü ABD 

oznur.yavuz@medeniyet.edu.tr 

 

ÖZET: Türkiye’nin siyasi ve ekonomik açıdan son derece çalkantılı bir dönemi olan 2001 

yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), on beş yıldır tek başına iktidar 

konumunu sürdürmektedir. AK Parti’nin başarısındaki en önemli unsur, Türkiye’deki 

dönüşüm ve çizdiği yol haritasıdır. Bu dönüşümlerden biri de kadın sorununu bir demokrasi 

sorunu olarak gören AK Parti döneminde kadının geleneksel rolünde gözle görülür şekilde 

yaşanan yeniliklerdir. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar AK Parti 

hükümetlerinin, toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve 

toplumsal alandaki dezavantajlı konumlarını avantaja çevirmek için gerek mevzuat, gerekse 

reform düzeyinde uygulamalar ile pek çok adım attığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu adımlar; 

kadınların hakları, bireysel ve toplumsal olarak güçlenmeleri, karar alma mekanizmalarındaki 

etkinliklerinin artırılması, eğitim kalitelerinin artırılması, pozitif ayrımcılıklarının sağlanması, 

istihdamlarının artırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, AK Parti 

Hükümeti’nin uyguladığı kadın odaklı düzenlemeler, iyileştirme ve yenilikler; anayasa, 

kadına yönelik şiddet, kadın ve istihdam, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve diğer 

sosyal politikalar ana başlıkları üzerinden değerlendirilecektir. Böylelikle on beş yıllık AK 

Parti iktidarının gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün kadınların yaşamlarına nasıl etki 

ettiği ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Adalet ve Kalkınma Partisi, Kadın, Kadın Hakları, Dönüşüm. 

 

WOMEN IN JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY RULE 

ABSTRACT: The Justice and Development Party (AK Party), which was established in 

2001, a very turbulent period in terms of political and economic aspects of Turkey, has been 

in power for fifteen years. The most important element of the success of the AK Party is the 

roadmap of transformation in Turkey. One of these transformations is the visible changes in 

the traditional role of women, in that the government have began to approach the problems of 

women as a democracy issue. It is an undeniable fact that the AK Party governments have 

taken many steps to improve the status and position of women in the Turkish society in terms 

of social, cultural, economic, political and social aspects. These steps include improvements 

in women\'s legal rights, individual and societal empowerment of women, increasing the 

quality of education, ensuring positive discrimination for women and increasing woman 

employment. This study explores AK Party governments policies of pro-women reform such 

as the changes in the Constitution, steps taken to halt violence against women, efforts to 

increase woman employment in both private and public workplaces, and pro-women 

improvements in education, health, social security, politics and social policy fields. By this 
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way the study will reveal how pro-women policies have affected lives of women in Turkey 

under AK Party governments of the last 15 years. 

Keywords: Justice and Development Party, Women, Women's Rights, Transformation. 

GİRİŞ 

Türkiye’nin gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan son derece çalkantılı bir dönemi olan 2001 

yılında kurulan ve 2002 yılında iktidar olan AK Parti’nin iktidara geldiğinde bir de diğer 

dönemlerden bakiye kalan “kadın sorunu” bulunmaktaydı. Dünyanın genelinde ve Türkiye’de 

kadına ilişkin sorunlar; eğitim, işgücü, sağlık, şiddet, karar alma mekanizmalarına 

katılımlarının yetersiz olması, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği sarmalında 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bu bağlamda kadınların hukuki statüsü, eğitim, işgücü, sağlık, siyasal katılımı, kadına yönelik 

şiddet, yerel yönetimlerin kadınlara yönelik uygulamaları, insan hakları gibi hususlar ve bu 

hususlara yönelik AK Partinin hareket noktası, ortaya koyduğu değerler ve nelerin yapılması 

gerektiği bu bildirinin araştırma konusunu oluşturmaktadır. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde kadınların temel hak ve hürriyetleri, fırsat eşitliği ve pozitif 

ayrımcılık konularında AK Parti dönemi öncesi duruma atıfta bulunularak AK Parti dönemi 

sonrasında yapılan yasal düzenlemeler, yenilikler, iyileştirme ve gelişmelere değinilmiştir. 

İkinci bölümde kadınların siyasete katılımı genel ve mahalli idareler seçimleri üzerinden 

istatistiki verilerden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde kamu kurum ve 

kuruluşlarındaki kadın oranları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dördüncü 

bölümde AK Parti’nin kadının eğitimi ile ilgili politikaları ve kadınların eğitime katılımı yine 

istatistiki veriler ışığında yorumlanmıştır. Beşinci bölümde kadının işgücüne katılımı, altıncı 

bölümde sağlık ve sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler temel göstergeler 

bağlamında değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde yerel yönetimlerin kadınların ekonomik, 

toplumsal, siyasal katılımı için yaptığı politikalar yer almaktadır. Son bölümde kadının temel 

hak ve hürriyetleri değerlendirilmiş olup, sonuç kısmında değerlendirmeler ve önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Bu çalışmada, AK Parti Hükümetleri iktidarında Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal 

alanda kadın sorunsalında pozitif yönde bir dönüşüm yaşandığı görülmüştür. Bu paradigma 

değişiminin en önemli işaretlerini; AK Parti iktidarı döneminde kadın – erkek eşitliğini 

sağlayan önemli düzenlemelerin yapılması, kadının eğitim, ekonomik, sosyal konumunu 

iyileştirecek adımlar atılması, insan hakları, eşitlik, pozitif ayrımcılık, kadının lehinde bazı 

kavramların hukuk sistemi içerisinde yer bulması, iş hayatında cinsiyet ayrımının 

kaldırılmasına yönelik yapılan yasal iyileştirmeler ile istihdamlarının artırılması, girişimci 

kadınların desteklenmesi, yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile suç niteliklerinin 

farklılaştırılması, yeni suç hükümlerine yer verilmesi, bazı konulara ilişkin ceza oranlarında 

artırım yapılması, Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlığın, Aile Mahkemelerinin kurulması, 

ilk, orta ve yüksekokulda okullaşma oranlarının artması,  kamu kurum ve kuruluşları ile 

okullarda süregelen başörtüsü yasağının kaldırılması gibi reform düzeyindeki değişimler ile 

görmek mümkündür. 

 

Bu çalışma, AK Parti iktidarında kadınlara ilişkin iyileştirme ve reformları sekiz temel 

boyutta incelemektedir. Bunlar;  yasal gelişmeler, siyasete katılım, kamu kurum ve 

örgütlerine katılım, eğitim, işgücü,  yerel yönetimler, insan hakları ile sağlık ve sosyal 

güvenliktir. Bu boyutların her biri bir temel başlık altında detaylı olarak irdelenmektedir. 



ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy | Proceedings Book  

675 

 

1. KADINLARLA İLGİLİ YASAL GELİŞMELER 

1.1. Anayasadaki Değişiklikler, Kanun ve Yönetmelikler 

2001 yılında Anayasa’nın 41. maddesi ile 2004 yılında 10. ve 90. maddelerinde kadınlar 

lehine yapılan değişiklikler görülmektedir. 03.10.2001 yılında Anayasasının 41. maddesine; 

“Aile Türk toplumunun temelidir” ifadesinden sonra “ve eşler arasında eşitliğe dayanır”* 

hükmü eklenmiştir.  

 

07.05.2004 tarihinde Anayasada “kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddenin 2. fıkrasına 

“Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 

yükümlüdür”† ibaresi eklenerek (Kuyaksil, 2009: 347) kadın ve erkek eşitliğinin toplumsal 

hayata yansıması için alınacak her türlü tedbirin eşitlik ilkesine aykırı olarak 

gerçekleştirilemeyeceği belirtilmiş (AB Bakanlığı, 2013: 31) pozitif ayrımcılıkla ilgili önemli 

bir adım atılmıştır. Bu madde devletin kadınlar adına yükümlülüğünün kodifikasyonu 

niteliğindedir.  

 

2010 yılında 10. maddenin sonuna "… bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı 

olarak yorumlanamaz." ibaresi eklenerek madde kadınlar adına daha da güçlendirilmiştir 

(KSGM, 2017: 4).  

 

07.05.2004 tarihinde Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına “Usulüne uygun yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı 

konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 

anlaşma hükümleri esas alınır” ek cümlesi (5170 SK/md.7) eklenerek bazı uluslararası 

antlaşmalar “üstün kural” olarak belirlenmiştir (Sav ve Sav, 2013: 402). Bu değişiklikle 

“Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (CEDAW) ve “İstanbul 

Sözleşme”leri tereddüt halinde temel alınacak sözleşmeler olarak yerlerini almışlardır. 

Uluslararası antlaşmalar iç hukukun da üzerinde yer alarak insan haklarının daha etkili 

işlenmesi sağlanmıştır (KSGM, 2017: 4; Üskül, 2004).  

 

09.01.2003 tarih ve 4787 sayı ile Aile Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun kabul 

edilmiştir. Toplumun yapı taşını oluşturan ailede yaşanabilecek çatışma ve sorunların bir 

uzmanlık mahkemesinde görüşülerek aile hakkında koruyucu, önleyici, geliştirici 

yaklaşımlarla hüküm verilmesi Türk hukuk sistemi ve aile içerisindeki kadın açısından son 

derece önemli bir düzenlemedir. Yasa, evlilik, aile ve çocukları çatışma ve aile sorunları 

karşısında korumaktadır (Cılga, 2002: 52-53). 

 

27.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten kaldırılarak 22.05.2003 tarihinde 

4857 sayılı İş Kanunu kabul edilmiştir.‡ 4857 sayılı İş Kanunu ile, işveren ile işçi arasındaki iş 

ilişkisinde cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım yapılamayacağı, işverenin, bir işin niteliğinde 

biyolojik veyahut işin gerektirdiği zorunlu haller haricinde iş sözleşmesinin yapılması ve sona 

erdirilmesinde cinsiyet veya gebelik gibi sebeplerle doğrudan ya da dolaylı olarak kişiye 

diğerlerinden farklı bir işlem tesis edilemeyeceği, işçinin cinsiyetinden dolayı eşit değerdeki 

iş için düşük ücret uygulanamayacağı, eğer işçinin cinsiyeti sebebiyle özel koruyucu 

                                                 
* Bkz. Resmi Gazete, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”, 
Kanun No: 4709, Sayı: 24556 (Mükerrer), md.17, http://www.resmigazete.gov.tr , Erişim tarihi: 02.11.2017. 
† Bkz. Resmi Gazete, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”, 
Kanun No: 5170, Sayı: 25469, md.1, http://www.resmigazete.gov.tr , Erişim tarihi: 02.10.2017.  
‡ Bkz. Mevzuat Bilgi Sistemi, “İş Kanunu”, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf, Erişim 
tarihi: 15.05.2017. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
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hükümlerin uygulanması gerekiyorsa da daha düşük bir ücret verilemeyeceği hükme 

bağlanmıştır. Kanunda gebe, çoğul gebe, doğum yapmış, emziren kadın çalışanlara yönelik 

çalışma şartları ve analık izinlerine ilişkin hususlar da yer almaktadır. Kadın işçinin analık 

izin süreleri artırılmış, evlat edinen ve engelli çocuğu olan kadınlarla ilgili izinler 

düzenlenmiş, işyerinde cinsel tacize uğrama iş sözleşmesi süresinin bitiminden önce fesih 

nedeni olmuştur. Gece postalarında gebelik ve analık durumlarında çalışma süreleri 

düzenlenmiştir. 

 

78 yıl yürürlükte kalan 765 sayılı TCK yerine 26.09.2004 tarihinde 5237 sayılı yeni TCK 

kabul edilmiş 12.10.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eski 

TCK’da ırza geçme suçu “Kişilere Karşı İşlenen Suçlar” bölümü yerine “Genel Adap ve Aile 

Düzenine Karşı Cürümler” başlığı altında topluma karşı işlenen suçlar içerisinde ele 

alınmaktaydı. Yasa koyucular cinsel suçlara kişinin özgürlüğü bağlamında değil de genel 

adap açısından bakmaktaydılar (Centel, 2012: 270-271). Cinsel suçlar bireyin bedensel 

bütünlüğü yerine genel ahlak, kamu düzeni, aile düzenini bozdukları ve topluma karşı suç 

unsuru oluşturmaları sebebiyle korunmaktaydılar (Özer, 2012: 7). Yeni TCK’da cinsel 

suçların genel ahlak, kamu ve aile düzenine karşı değil, kişinin cinsel ve bedensel 

bütünlüğüne karşı işlenen suçlar oldukları, bu suçlarda asıl korunan hukuksal değerin bireyin 

cinsel dokunulmazlığı olduğu görülmüştür (Yokuş Sevük, 2005: 278). Böylelikle kişinin 

cinsel dokunulmazlığı, kişinin özgürlüğü olarak belirlenmiştir. Yeni TCK’nın 102. 

maddesinde ise cinsel saldırı suçunun oluşmasına sebep olan fiilin nitelikli hallerine yer 

verilerek düzenlenmesi suretiyle suçun kapsamı da genişletilmiştir (Korkusuz, 2013: 820). 

Cinsel saldırının gerek ırza geçme gerekse tasaddi boyutuna varmayan fakat rahatsız edici 

davranışları da içerecek şekilde genişletilmesi mağdurların daha geniş çapta korunmalarına 

olanak sağlanmıştır  (Aydın, 2004). Yeni TCK ile evlilik içi zor kullanma ile cinsel ilişki de 

cinsel saldırı kavramı içerisinde yer almıştır. Eski TCK’da kadın kendisine karşı cinsel 

saldırıda bulunan kişi ile evlendiğinde hüküm ertelenmekteydi (765 SK/md.434). Yeni 

TCK’da ise mağdur cinsel saldırıda bulunan kişi ile evlense de saldırganın yargılanmasına 

devam edilmektedir. Evlilik, suç unsurunu ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca gebe kadına 

karşı kasten işlenen suçlar yeni TCK ile tekrar revize edilerek cezalar ağırlaştırılmıştır. 

 

Sonuç olarak öncelikle yasa koyucusunun patriarkal normları bir kenara bırakarak cinsel 

suçları topluma karşı işlenen suçlar kapsamından çıkartmak suretiyle kişilere karşı suçlar 

kapsamında değerlendirmesi kadının vücudunun aileye topluma ait olduğunu varsayan 

anlayışın ortadan kaldırılması adına son derece önemli bir gelişmedir. Suç niteliklerinin 

farklılaştırılması, yeni suç hükümlerine yer verilmesi, cezalardaki artışlar da kadınlar adına 

önemli sayılabilecek düzenlemeler arasında yer almaktadır. 

 

1.2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler 

14.07.2004 tarih ve 5223 sayılı Kanun ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 104 üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Memura doğumdan önce 8 

hafta doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta aylıklı izin verilmiştir. Çoğul 

gebelik durumunda ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta eklenebilmektedir.§ 

 

                                                 
§ Memurun isteği ve doktorun onayı ile kadın memur doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilmektedir. Ayrıca 

çalıştığı bu süreler doğum sonrası iznine de aktarılabilmektedir. Böylelikle kadın memurun doğum sonrası çocuğuna bakmak 

için kullanacağı sürenin 13 haftaya çıkartılması sağlanmıştır. Detaylı bilgi için Bkz. TBMM. (2004). Devlet Memurları 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, Sayı: 25529, Kanun No: 5223. 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5223.html , Erişim tarihi: 10.03.2017. 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5223.html
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13.02.2011 tarihli 6111 sayılı Kanun ile kadın memurun 1,5 saatlik emzirme süresi iki katına 

çıkarılarak süt izni doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde 

3 saat olarak belirlenmiştir. İkinci altı ayda ise günde 1,5 saat süt izni bulunmaktadır. Doğum 

yapan kadın memurun ücretsiz izin hakkı ise 12 aydan 24 aya çıkartılmıştır. Ayrıca 2016 

yılında yapılan düzenleme ile memurun isteği halinde doğum sonrası analık izninin 

bitiminden itibaren süt izni kullanmaksızın birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, 

sonraki doğumlarda ise 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilmekte ve tam maaş 

almaktadır.** 

 

10.02.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanun ile kadın memura doğum sonrası 

ücretsiz izinde geçen sürelerinin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi hakkı getirilmiştir. 

Aynı kanun maddesi ile evlat edinen kadın memura çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 

doğum yapan memurlarda olduğu gibi 8 hafta izin verilebilmektedir. Prematüre doğum yapan 

kadın memura erken doğum süresi kadar analık izni süresinin uzatılması hakkı verilmiştir. 

 

6663 sayılı Kanun ile memura çocuğu ilköğretime gelinceye kadar kısmi zamanlı çalışma 

getirilmiştir. Memur çocuğunun ilköğretim çağına başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar 

olan dönemde mali hakları ve sosyal yardımlara ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas 

alınarak ödeme yapılması kaydıyla yarım zamanlı çalışma hakkını kullanabilmektedir. 

 

Kadın memurun özellikle doğum öncesi ve sonrasına ilişkin izinlerinin AK Parti döneminde 

iyileştirildiği görülmektedir. AK Parti hükümetleri kadınların özellikle süt izni, ücretsiz 

izinlerindeki değişiklikler ile kendi döneminde gerçekleştirdiği düzenlemelerde tekrar 

iyileştirmeler yaparak revize yoluna gitmiştir. AK Parti’nin palyatif çözüm yollarından ziyade 

kadının gerek ailedeki gerekse iş hayatındaki rolünün bilincinde davranarak kadınları 

destekleyici adımlar attığı görülmektedir. Bu AK Parti’nin diğer hükümetlere göre farklılaşan 

ve sürekli olarak dönüşen yüzünü göstermektedir. Ancak bu desteklerin özel sektörde de 

uygulanmasının önü açılmalıdır. 

 

1.3. Diğer Kanun ve Yönetmelikler 

04.06.2003 tarihli ve 4867 sayılı Kanunla "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme" Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Taraf 

devletler bu sözleşmede bulunan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kullanımında kadın ve 

erkeklere eşit hakların sağlanması hususunda gerekeni yapmakla yükümlüdürler (md.3). 

Ayrıca kadınların erkeklerin çalışma koşulları ve eşit iş için eşit şartlara sahip olmaları 

güvence altına alınmıştır (md.7). 

 

Asgari Ücret Yönetmeliği ile asgari ücretin belirlenmesi hususunda cinsiyet farkı 

gözetilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

 

Daha önce iki çocuk için geçerli olan doğum borçlanması 6552 sayılı Kanun ile üç çocuğa 

çıkarılmıştır (KSGM, 2016: 11). 

 

5.4.2012 yılında yürürlüğe giren 6291 sayılı Kanun ile 0 – 6 yaş grubu çocuğu olan 

kadınlardan koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlülere 

                                                 
** Detaylı bilgi için Bkz. Resmi Gazete, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”, Sayı: 27857, Kanun No: 6111, http://www.resmigazete.gov.tr , Erişim tarihi: 15.04.2017. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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denetimli serbestlik getirilerek kalan cezalarını infaz kurumu dışında geçirmelerine imkân 

verilmiştir (AB Bakanlığı, 2013: 35).  

 

2. KADINLARIN SİYASETE KATILIMI 

Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin büyük çoğunluğunun kaynağı eğitim, işgücü, 

siyasete katılma gibi fırsatlardan eşit şekilde yararlanamamalarından kaynaklanmaktadır. 

Toplumsal kararların alınması, toplumsal fırsatların taraflar arasında ne şekilde 

paylaştırılacağı ise parlamento, hükümet ve politika yapıcıları tarafından belirlenmektedir. 

Siyasal kararlara katılmayan kadınlar kendi sorunlarına ilişkin siyasal araçlara da ulaşamazlar. 

Dolayısıyla kadınların temsilinin eksik kalması, sorunların çözümsüz kalmasına sebep 

olmaktadır.  

 

Oysaki kadınların siyasete katılması demek, patriarkal normların kendilerine biçmiş olduğu 

rollerden sıyrılarak kamusal alanda varlık göstermesi anlamına gelmektedir. Kamusal alanda 

kadınların olması, hem kamu hem özel sektörde politikaların üretilmesi, eğitimden sağlığa 

hizmetlerin iyileştirilmesi, yerel yönetim kademelerinde karar verici pozisyonlarda 

bulunulması, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi ile ilişkilendirdiğimizde aslında 

siyasete katılımla kadınların ne kadar geniş bir yelpazeye seslerini duyurabilecekleri 

görülmektedir.Bu bağlamda, kadının temsili ve katılımı yoluyla siyasette var olması ve bunun 

için verilmesi gereken mücadele, kadını ve sorunlarını görünür kılmak adına atılan son derece 

önemli adımlardır.  

 

Tablo 1. Seçim Yılı ve Cinsiyete Göre Milletvekili Sayısı ve Meclis'teki Temsil Oranı 

1935 - 2015 
Seçim Yılı Toplam 

Milletvekili 

Sayısı 

Erkek Temsil 

Oranı 

(%) 

Kadın Temsil 

Oranı 

(%) 

1935 399 381 95.5 18 4.5 

1946 465 456 98.1 9 1.9 

1950 487 484 99.4 3 0.6 

1961 450 447 99.3 3 0.7 

1965 450 442 98.2 8 1.8 

1991 450 442 98.2 8 1.8 

2002 550 526 95.6 24 4.4 

2007 550 500 90.9 50 9.1 

2011 550 471 85.6 79 14.4 

2015 (07.06) 550 452 82.2 98 17.8 

2015 (01.11) 550 469 85.3 81 14.7 
Kaynak: TÜİK, Milletvekili Seçim İstatistikleri, Seçim Yılı ve Cinsiyete Göre Milletvekili Sayısı ve 

Meclisteki Temsil Oranı, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1061 , Erişim tarihi: 26.10.2017. 

 

1935 yılı cinsiyete göre milletvekili sayısına baktığımızda kadın milletvekili sayısının 18 

olduğu görülmektedir. Parlamentodaki temsil oranları ise yüzde 4.5’tir. AK Parti 2007 yılında 

31 kadını Meclis’e sokarak Cumhuriyet tarihinin yüzde 4.5’luk rekorunu tek başına kırmış 72 

yıllık duraksamaya son vermiştir. 2007’de meclisteki kadın oranı yüzde 9.1’dir. AK Parti’nin 

listesinden Meclis’e giren kadın oranı ise yüzde 5.6’dır (Çaha vd., 2014: 38). 

 

2015 (07.06) genel seçimleri ise 98 milletvekili ile en fazla kadın milletvekili çıkarılan dönem 

olmuştur. Meclisteki kadın milletvekili oranı yüzde 17.8’e yükselmiştir. AK Parti’nin Haziran 

2015 seçimlerinde 258 milletvekilinden 41’i kadındır. Haziran 2015 seçimlerinde en fazla 

kadın milletvekilini barındıran AK Parti’dir. 2015 (01.11) seçim sonuçlarına baktığımızda 25. 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1061
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dönem milletvekili oranı yüzde 17.8 iken 26. dönemde bu oran yüzde 14.7’ye gerilemiştir 

(Tahaoğlu, 2015). AK Parti Kasım 2015’te milletvekili sayısını artırsa da kadın aday sayısını 

düşürerek seçime girmiştir. 316 milletvekilinden 34’ü kadındır. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 

16 olan (Arslan, 2015) kadın milletvekili oranı Kasım seçimlerinde yüzde 10.73’e düşmüştür.  

Kadının siyasete katılımının ilk adımı olarak görülen yerel yönetimlerde de kadın temsili 

yeterli değildir. 30 Mart 2014 tarihine kadar olan yerel seçimler de dâhil olmak üzere 

kadınların yerelde temsil oranlarında artış görülmemektedir. 1999 yılında kadın belediye 

başkanı oranı yüzde 0.6 (KSGM, 2008: 48) iken 2014 yılında 37 Belediye  Başkanı 3 

Büyükşehir Belediye Başkanı toplamda 40 kadın Belediye Başkanı seçilmiş olup seçilme 

oranı yüzde 2.86’dır (MİGM, 2014). 2004 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde 18 kadın 

belediye başkanından 7’si DTP’den, 4’ü CHP’den, 3’ü AK Partiden, 3’ü SHP’den, 1’i ise 

DYP’den seçilmiştir (KADER, 2014). 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde 40 kadın 

belediye başkanından 24’ü BDP’den, 8’i CHP’den, 7’si AK Parti’den, 1’i DP’den seçilmiştir 

(Gürcanlı, 2014). AK Parti’nin kadın belediye başkanı sayılarının diğer partilere oranla 

yetersiz olduğu görülmektedir. 
 

3. KAMU KURUM VE ÖRGÜTLERİNE KADINLARIN KATILIMI 

Tablo 2: Kamu Personelinin Cinsiyet Dağılımı (31.12.2016) 
İstihdam Şekli Kadın Sayısı Erkek Sayısı Çalışan Sayısı 

Profesör 5.891 12.604 18.495 

Doçent 4.554 8.080 12.634 

Yardımcı Doçent 10.883 16.626 27.509 

Öğretim Görevlisi 6.192 9.391 15.583 

Okutman 4.049 2.895 6.944 

Araştırma Görevlisi 21.288 22.085 43.373 

Uzman 1.746 1.849 3.595 

Çevirici  14 7 21 

Eğitim ve Öğretim Planlamacısı 10 8 18 

Toplam 54.627 73.545 128.172 

Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı, “Kamu Personelinin Cinsiyet Dağılımı”, http://www.dpb.gov.tr/tr-    

tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri, Erişim tarihi: 03.02.2017 

 

Akademik personelde kadının durumuna bakıldığında Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, 

Öğretim Görevlisi kadroları içerisinde kadınların sayısı erkeklere oranla daha azdır. Araştırma 

görevlisi kadrosunda istihdam edilen kadın personel ile erkek personel arasındaki sayı 

farkının az olması yukarıda belirlenen unvanların kadınlar lehine değişebileceğini 

göstermektedir. Kadın uzman, okutman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı sayısı ise 

erkeklere göre daha fazladır.  
 

Rektör sayısında ise devlet üniversitelerine göre vakıf üniversitelerindeki rektör sayısı daha 

fazladır. 2015 yılı TÜİK verilerine göre 109 devlet üniversitesi rektörlerinden sadece 6’sı 

kadındır (yüzde 5.5). 76 vakıf üniversitesinden ise 11 vakıf üniversitesinin rektörü kadındır 

(yüzde 14.5). Toplam 185 üniversite içerisinde 168 erkek 17 kadın rektör bulunmaktadır. 

Oran olarak yüzde 9.2’ye tekabül etmektedir (TÜİK, 2015). 

 

31.12.2016 tarihi itibariyle erkek memur oranı yüzde 59.55 kadın memur oranı ise yüzde 

40.45’tir. Sözleşmeli personel, geçici personel, sürekli işçi, geçici işçi erkek oranı da 

kadınlara oranla daha fazladır. Bu konuda AK Parti önlem alma amaçlı genelge yayınlamıştır. 

2004 yılında yayımlanan “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi” 

başlıklı 2004/7 sayılı Başbakanlık genelgesinde Anayasa’nın “Kamu Hizmetlerine Girme 

Hakkı”nın yer aldığı 70 inci maddesi “Her Türk Kamu Hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 

http://www.dpb.gov.tr/tr-%20%20%20%20tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri
http://www.dpb.gov.tr/tr-%20%20%20%20tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri
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Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez”†† 

hükmü ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin dikkate alınarak kamuya 

personel alımında hizmetin gerektirdiği zorunluluk dışında cinsiyet ayrımı yapılmasının 

önüne geçilmesi gerektiği belirtilmiştir (Resmi Gazete, 2004/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi). 

 

Tablo 3: İstihdam Türüne Göre Kamu Personelinin Cinsiyet Dağılımları 
İstihdam Şekli Kadın Sayısı Kadın 

(yüzde) 

Erkek Erkek 

(yüzde) 

Toplam 

Memurlar 1.003,627 40.45 1.477,762 59.55 2.481,389 

Hakim ve Savcılık 3.973 25.82 11.415 74.18 15.388 

Öğretim Elemanları 54.679 42.62 73.628 57.38 128.307 

Sözleşmeli Personel 36.323 29.30 87.664 70.70 123.987 

Geçici Personel 3.920 18.63 17.122 81.37 21.042 

Sürekli İşçi 19.908 8.23 222.115 91.77 242.023 

Sürekli İşçi Kapsam Dışı 826 23.03 2.761 76.97 3.587 

Geçici İşçi 3.087 12.50 21.608 87.50 24.695 

Özel Hükümlere Tabi Personel 30.018 48.27 32.165 51.73 62.183 

Toplam 1.156,361 37.27 1.946,240 62.73 3.102,601 

Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı,“İstihdam Türüne Göre Kamu Personelinin Cinsiyet Dağılımları”, 

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri, Erişim tarihi: 03.02.2017. 
 

4. EĞİTİM 

Kız çocukların ve kadınların eğitimli olmalarının topluma katacağı pek çok şey vardır. 

Kadının eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalarda, bir kadını eğitmek bir aileyi eğitmekle eşdeğer 

tutulmuştur. Yani bir kadını eğitmek, erkeği eğitmeye göre daha fazla önem arz etmektedir. 

Kadının eğitime katılmasının topluma olumlu katkı sağlandığı bilinmesine rağmen, 

gelişmekte olan toplumlarda bu yargı gerektiği ölçüde dikkate alınmamaktadır (Yumuşak, 

2003: 1). Eğitime katılma oranları işgücüne katılma, sağlık gibi diğer pek çok alanı da 

beraberinde etkilemektedir. 

 

Türkiye’nin de taraf olduğu CEDAW’ın 10. maddesine göre Türkiye’nin kadınların eğitimde 

eşit haklara sahip olmalarını gerçekleştirmek için kadına karşı ayrımcılığı önlemek hususunda 

bütün önlemleri alması gerekmektedir. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı ile kadının 

durumunun güçlendirilmesi için belirlenen on iki kritik plandan biri kadın ve eğitimdir. 

“Binyıl Kalkınma Hedefleri” AB’ye üyelik başvurusu gibi hedef ve süreçler de kadın ve 

erkeklerin eğitimde eşit haklara sahip olunmasına ilişkin gereklilikleri vurgulamaktadır. 

Türkiye tüm bu belgeler, sözleşme, hedef ve süreçlerle kadın erkek okuryazarlığını yüzde 100 

olarak gerçekleştireceğini beyan etmiştir (KSGM, 2017: 17). 

 

AK Parti’nin eğitimle ilgili pek çok taahhüdünün yanı sıra yasal mevzuatta da bazı 

düzenlemeleri mevcuttur. 5237 sayılı yeni TCK ile aile hukukundan kaynaklanan “bakım, 

eğitim veya destek olma yükümlülüğünü” yerine getirmeyen kişiler için şikâyet edilmesi 

halinde bir yıla kadar hapis cezası verilmesi sağlanmıştır (md.233). 

 

Ayrıca eğitimle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları da kurslar düzenlenmektedir. 2015 – 

2016 eğitim-öğretim yılı verilerine göre yaygın eğitim kapsamındaki bu kurslara katılan 

8.700,576 kursiyerin 3.976,678’ini yüzde 45.7’sini kadınlar oluşturmaktadır. Halk Eğitim 

Merkezlerinde açılan kurslardan faydalanan 5.238,797 kursiyerin yüzde 52.42’si kadındır. 

Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan kurslardan faydalanan 209.236 kursiyerin yüzde 

                                                 
†† Bkz. TBMM, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm, Erişim 
tarihi: 11.09.2017. 

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm
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19.65’ini de kadınlar oluşturmaktadır. Kız ve erkeklerin eğitime eşit katılımlarının sağlanması 

için ekonomik düzeyi kötü olan ailelerin çocuklarının eğitim almasına yönelik yatılı ve 

pansiyonlu ilköğretim okulları açılmıştır. 2015-2016 yılı öğretim yılı verilerine göre yatılı 

öğrenci sayısı 336.611 olup, 158.998'ini (yüzde 47.2) kız öğrenciler oluşturmaktadır. Özel 

sektör ve STK’lar ile işbirliği çerçevesinde “Baba Beni Okula Gönder”, “Kardelenler”, 

“Temel Eğitime Destek” projeleri düzenlenmiştir (KSGM, 2017: 22). 

 

2009 yılında okulu terk etmiş ya da böyle bir riski bulunan, ekonomik yetersizlik, ailevi 

nedenlerden dolayı okula gidemeyen kız çocukları için ortaöğretimde okullaşmanın artırılması 

amacıyla “Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Projesi” başlatılmıştır. 

MEB tarafından 2010 yılında 38 sayılı “Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması” 

genelgesi çıkartılarak kız çocuklarının ortaöğretim okullaşma oranının artırılması amaç 

edinilmiştir (KSGM, 2017: 23). Nitekim 2010 yılında kadın ortaöğretim okullaşma oranı 

yüzde 63.9’dan 2011 yılında yüzde  66.10’a (TÜİK, 2016) yükselmiştir. 

 

Taşımalı eğitim, ders kitaplarının ücretsiz olarak temin edilmesi, okullaşmanın artırılmasına 

yönelik projelerle okullaşma oranlarında artış görülmektedir. 2000 yılında ilköğretimdeki net 

kız öğrenci okullaşma oranı yüzde 90.8 iken 2015 yılında yüzde 95.22’ye, 2000 yılında 

ortaöğretimdeki kız öğrenci okullaşma oranı yüzde 39.2 iken 2015 yılında yüzde 94.43’e 

ortaöğrenim kız okullaşma oranı yüzde 80.24’e, 2000 yılında yükseköğretim kız okullaşma 

oranı yüzde 11.40 iken 2015 yılında bu oran yüzde 42.62’ye yükselmiştir (TÜİK, 2016). 2015 

yılında ise ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde okullaşma oranında kadın oranı erkek oranını 

geçmiştir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2011-2013 

tarihleri arasında “Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Operasyonu (KEP-

1)”, 2015-2017 tarihleri arasında “Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması 

Projesi II (IPA)” başlatılmıştır. Bu programların amacı kız çocuklarının okulu terk etmesini 

önlemek, mesleki beceri ve işgücü yeterliklerinin uyumlaştırılması ve artırılmasıdır. MEB 

tarafından 2014 yılında başlatılan “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi 

Teknik Destek” Projesi ile cinsler arası ayrımcılık ve eşitsizlik konuları hakkında farkındalık 

yaratılmaya çalışılmıştır (KSGM, 2017: 23). 

 

Türkiye’de altı yaş ve yukarı yaştaki nüfusun yüzde 3.8’ini okuryazar olmayanlar 

oluşturmaktadır. Bu oran kadınlarda daha yüksektir. Bununla birlikte okuryazar olmayan 

nüfusun oranı yıllar itibariyle azalmıştır. 2000 yılında okuryazar olmayan kadın oranı yüzde 

19.4’tür. 2015 yılında okuryazar olmayan oranı kadınlarda yüzde 6.2’dir (TÜİK, 2013: 58). 

İlköğretimde okullaşmanın artması okuryazar olmayan nüfusun azalması yönünde olumlu 

yönde etki etmiştir. İlköğretimde kadın oranı yüzde 35.9, erkeklerde yüzde 27.2’dir. Lisede 

kadın oranı yüzde 15.6, erkeklerde yüzde 23.5’tur. Yüksekokul mezunu yüzde 1.1 kadına 

karşılık erkek oranı ise yüzde 1.1’dir (TÜİK, 2015). 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından okuryazarlığın artırılması amacıyla 8 

Ağustos 2008 – 1 Ağustos 2012 döneminde “Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma 

Kampanyası” kapsamında kurslar verilmiştir. 2012 döneminde 2.5 milyon kişi okuma-yazma 

kurslarına katılmış olup, toplam 1.8 milyon kadın okur-yazarlık belgesi almıştır (AB 

Bakanlığı, 2013: 35). 

 

Okullaşma oranı son yıllarda yüzde 100 hedefine yaklaşmıştır. Erkeklerle kızların okullaşma 

oranı arasındaki fark kapanmış, 2015 yılı itibariyle ise kadın okullaşma oranı erkek okullaşma 

oranını geçmiştir. Bu ilerlemelerde “Haydi Kızlar Okula”, “Şartlı Nakit Transferi”, taşımalı 
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eğitim uygulamaları etkili olmuştur (DPT, 2010). 2015 – 2016 yılı taşımalı eğitim 

kapsamında taşınan öğrenci oranlarına baktığımızda Doğu ve Batı Karadeniz’deki illerin 

yüksek oranlı olduğu görülmektedir. İlkokul düzeyinde Karadeniz Bölgesinde taşımalı eğitim 

oranı yüzde 15’in üzerindedir. Ortaokul düzeyinde Karadeniz ve Doğu bölgelerinde taşımalı 

eğitim öğrenci oranı yüzde 20’nin üzerindedir. 2015 – 2016 yılı eğitim öğretim yılında 

Türkiye genelinde ortaöğretimdeki öğrencilerin yüzde 11.2’sinin merkez okullara taşımalı 

eğitim kapsamında taşındığı görülmektedir (Eğitim Bir-Sen, 2016: 154-155). 

 

Son on yılda yaşanan gelişmelere baktığımızda okullaşma oranlarının artması 2015 yılı 

itibariyle bu oranların kadın erkek arasında eşitlenmesi, okulların fiziki kapasitelerinin 

güçlendirilmesi, eğitime ayrılan kaynaklarda artış yaşanması, öğretmen açığının giderilmesi 

gibi iyileştirmeler yapılmıştır. Eğitimle ilgili pek çok iyileştirme yapılmasına karşın henüz 

uluslararası standartların yakalanamadığı görülmektedir. Bunun sebeplerinden biri hiç 

şüphesiz eğitimin sonuçları kısa sürede alınamayan uzun vadeli bir yol haritasını zorunlu 

kılan bir alan olmasıdır (Eğitim Bir-Sen, 2016: 13). 

 

5. İŞGÜCÜ 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de işgücü, istihdam, işsizlik gibi kavramlar önem arz 

etmektedir.  Özellikle çalışabilir bir nüfusa sahip olup bu işgücünün istihdam edilememesi 

ülkenin milli gelirinde kullanılamayan atıl bir kaynağı ifade etmektedir (Ergün ve Dinçer, 

2011: 3). Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplumdaki konumlarının 

güçlendirilmesi, kalkınmadan daha fazla pay almalarının sağlanması işgücüne katılmaları ile 

mümkündür. Kadının işgücüne katılması ile ilgili karar verme sürecinde de pek çok etken 

bulunmaktadır. Kadının sahip olduğu tüm bu sorumlulukları kadınının işgücüne katılıp 

katılmaması konusunda bir tercih yapmasına sebep olmaktadır. 

AK Parti’nin kadınların işgücüne katılmasına yönelik yasal mevzuatta yapmış olduğu 

birtakım  yenilikler bulunmaktadır. 2003 yılında iş kanununda eşit işe eşit ücret ilkesi 

getirilerek kadın erkek arasındaki eşitsizlik giderilmeye çalışılmıştır. Gebe, emziren kadınlarla 

ilgili yenilikler getirilmiş, analık izinleri yeniden düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik 

Kanunu’nda 2008 yılında yapılan değişiklik ile kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları 

süreler için borçlanma getirilmiştir. Evde üretimde belirli şartlar dâhilinde kadınlar vergiden 

muaf tutulmuşlardır. Kadın ve gençlerin sigorta primi 5 yıl süre ve kademeli olarak devlet 

tarafından ödenmeye başlanılmıştır. 

Tablo 4: Nüfusun İş Gücü Durumu (Kadın) 2004 - 2015 
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Kaynak: TÜİK. “Nüfusun İş Gücü Durumu 2000 – 2015”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 

Erişim tarihi: 30.09.2017). 

 

Tablodan Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfus ile işgücünün arttığı görülmektedir. 2004 yılında 

işgücüne katılma oranı yüzde 23.30 iken 2015 yılında yüzde 31.5’e yükselmiştir. Kırdaki 

kadın işgücü oranı ise 2003 yılından başlayarak 2008 yılına kadar düşüş göstermiştir. Kentteki 

kadının işgücüne katılması ise ülke genelini yükseltmiştir. Dolayısıyla kadının işgücüne 

katılımının yeterli/yetersiz olup olmaması genel işgücüne katılım oranlarını da etkilemektedir. 

Bu sebeple gerek kent gerekse kırdaki işgücünün kadınlar açısından artmasını sağlayacak 

tedbirler alınmalıdır. 

 

Nitekim AK Parti’nin bu konuda bazı yasal düzenlemeler yaptığı görülmektedir. 6111 sayılı 

Kanun ile kadınları işgücüne katmak ve yeni istihdam olanakları sağlamak amacıyla, 18 

yaşından büyük kadınların işgücüne dâhil olmaları halinde kanunda belirtilen şartları da 

yerine getirdiği takdirde sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 12 – 54 ay arası 

değişen sürelerde işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı 

hükme bağlanmıştır. 

 

Kendi hesabına tarımsal faaliyette bulunan kadın çiftçilerin sigorta kapsamında sayılması için 

aile reisi olmaları koşul aranmaktaydı. Bu koşul 4956 ve 6270 sayılı Kanunlar ile yürürlükten 

kaldırılmıştır (KSGM, 2016: 9). Kendi işlerini kurmak isteyen kadın girişimcilere kadın 

girişimciliğini desteklemek amacıyla başlangıç desteği verilmiş, daha yüksek oranlarda kredi 

kullanmaları sağlanmıştır.  

 

2012 yılı içerisinde ASPB, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, STK’lar, üniversiteler ve 

uluslararası mali kuruluşlar işbirliği ile “Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem 

Planı” hazırlanmıştır (AB Bakanlığı, 2013: 34). 

 

Kadınların görünmeyen emeği olarak nitelendirdiğimiz ev içi çalışmalarını görünür kılmak 

için AK Parti, 28.03.2007 tarihinde Gelir Vergisi Kanununda‡‡ yapılan bir değişiklikle evde 

kullanılan dikiş, nakış makinesi, ütü, mutfak robotu v.b. araçların kullanılması dışında başka 

kuvvet kullanmadan ve işçi çalıştırmadan kadınların evlerde ürettikleri ürünlerin işyeri 

açmaksızın festival, panayır, kermes, kamu kurum ve kuruluşları tarafından geçici olarak 

belirlenen yerlerde satılması sonucunda kadınların elde etmiş oldukları gelirleri vergiden 

muaf tutmuştur. 

 

ASPB’nin yürüttüğü çalışmalar altında ülkemizde aile ve iş yaşamının kadınlar açısından 

uyumlu bir çerçevede devam etmesi, kadın istihdamının artırılmasına yönelik yeni kreşlerin 

açılmasına öncülük edilmesi aynı zamanda kreş sayılarının artırılması amacıyla çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalara Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan kadınların çocuklarını 

teslim edebilecekleri kreş, gündüz bakımevlerinin açılması için ASPB ile Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ve Borusan Holding A.Ş. arasında 2012 yılında imzalanan işbirliği 

protokolünü örnek olarak verilebiliriz. “Annemin İşi Benim Geleceği” projesi ile 2019 yılı 

sonuna kadar 10 organize sanayi bölgesinde kreş açılması öngörülmektedir. ASPB Çalışma ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de istihdam ve sosyal yardımları gibi konular hakkında 2012 

yılında protokol imzalamıştır. Protokolde, aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması, kreş 

hizmetlerinin yaygınlaşması, İŞKUR tarafından işsizlere yönelik kurslarda toplumsal cinsiyet 

eşitliği, çalışma yaşamında kadının hakları, kadının insan hakları, aile içi eğitim, kadına karşı 

                                                 
‡‡ Bkz. Resmi Gazete, “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Sayı: 26483, 
Kanun No: 5615,  md.1, http://www.resmigazete.gov.tr, Erişim tarihi: 30.08.2017. 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
http://www.resmigazete.gov.tr/
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şiddetin önlenmesi gibi konular yer alarak kadınların iş hayatına katılmasını sağlayacak 

adımlara yer verilmiştir (KSGM, 2017: 34). 

6.  SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 

Türkiye’nin de taraf olduğu CEDAW ile Türkiye, kadınların ve ailelerin sağlığı ile ilgili 

planlama yapma, sağlık ile ilgili eşitsizliği kaldırarak sağlık hizmetlerinden kadın ve erkeğin 

eşitliğinin sağlanması, hamilelik ve doğum sonrası gerekli hizmetlerin sağlanması, hamilelik 

ve emzirme süreçlerinde gerekirse ücretsiz hizmet verilmesi, aile planlaması konusunda bilgi 

ve danışmanlık hizmetini yüklenmişlerdir (UNICEF, 

https://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html). Pekin Deklarasyonu ve Eylem 

Platformu’nda sağlık hizmetlerindeki eşitsizlik ve yetersizliklerin giderilmesi, anne ve bebek 

ölümlerinin azaltılması, üreme sağlığı hizmetlerinin artırılması, HIV, AIDS gibi hastalıklarla 

mücadele edilmesi hedefleri yer almıştır (KSGM, 2017: 25) . 

 

Kadın sağlığı ve sosyal güvenliğine ilişkin yapılanlar;  

- 2004 yılında 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

- 2010 yılında Aile Hekimliği Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile “Analık Hali” ve 

“analık sigortası” düzenlenmiştir. 

- Genel sağlık sigortası kapsamında tüp bebek tedavisinden yararlanma imkanı 

sağlanmıştır. 

- Ev hizmetlerinde çalışanlar da sigorta kapsamına alınmıştır. 

- “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile anne bebek ölüm hızı azalmıştır. 

- Çalışan kadınlar vefat ettikten sonra eş, anne, baba veya çocuğa ölüm aylığı 

bağlanmaya başlanmıştır. 

- Özürlü çocuğu olan anneye 5 yıl erken emekli olma yolu açılmıştır. 

- El sanatları işi yapan kadınlara isteğe bağlı sigorta primlerini ödeme hakkı 

getirilmiştir. 

 

7. YEREL YÖNETİMLER 

Devlet kadınlara en yakın birim olarak gördüğü yerel yönetimlere kadınlara yönelik bazı 

yetkiler vermiştir. 

 

Belediye Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle şiddete uğramış olan kadınlara hizmet vermek 

üzere belediyeler yetkili kılınmıştır.  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde 

Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin kadınlar ve çocuklar 

için konukevleri açabilmeleri hükmolunmuştur. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (v) fıkrasında Büyükşehir 

Belediyeleri için “Sağlık merkezleri, hastaneler, 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, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek 

okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak”, 

(Mevzuat Bilgi Sistemi, 2004). 

 

İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri için ise (d) fıkrasında “(…)yaşlılar, engelliler, kadınlar, 

gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri 

kursları açmak(…)” yetkisi verilmiştir. 

 

https://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html


ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy | Proceedings Book  

685 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. Maddesi’nin a fıkrasında İl Özel İdareleri, “sağlık, 

(…) sosyal hizmet ve yardımlar, (…) çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim 

kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının 

karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, (…) yapmakla görevli ve yetkilidir”§§ 

denilmektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde yer alan Kent Konseyinin usul ve esaslarını 

düzenleme amaçlı yönetmelik 08.10.2006 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır.Yönetmeliğin 6. maddesinin (ğ) fıkrasında “çocukların, gençlerin, kadınların 

ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma 

mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak” (Mevzuat Bilgi Sistemi, 2005) kent 

konseyinin görevleri arasında yer almaktadır. 

 

Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca Kent Konseyleri içerisinde Kadın Meclisleri kurulmuştur. 

Kadın meclisleri kadınların kent yönetimine katılmaları açısından önem arz etmektedir. 

Kadınlarla ilgili diğer faaliyetlere baktığımızda (Yavuz, 2015: 147-174); 

- Yerel yönetimler, kadınların sorunlarıyla başa çıkma, pozitif düşünceye yönlendirme, 

bilinçlendirme çalışmaları, kişisel gelişimine katkı sağlamaya yönelik Kişisel Destek 

Programları adı altında çalışmalar yapmaktadır. 

- Kadın Hastalıklarının Sağlık Taraması Beldelerinde yaşayan 40 yaş üstü kadınlar için 

fonksiyon bozuklukları, kalp damar ve bulaşıcı hastalıklar için sağlık tarama 

çalışmaları yapmaktadır. 

- Gezici Sağlık Hizmetleri, kurumlarda sunulan sağlık hizmetlerine ulaşamayan 

özellikle göç gibi nedenlerle kırsal kesimlere yerleşmiş kişilere sağlık hizmetlerinin 

daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlamak, onları hastalıklara karşı bilinçlendirmek 

amacıyla tıbbi gezici sağlık hizmeti vermektedir. 

- Ana çocuk sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı, çocuk ve adölesan sağlığı,  kadın ve 

erkek üreme sağlığı,  ağız ve diş sağlığı, poliklinik, laboratuar, eğitim, hizmet içi 

eğitim, halk eğitimi, erken teşhis, danışmanlık, kayıt bildirim ve değerlendirme 

hizmetleri verilmektedir. 

- Aile ve kent içinde şiddet görmüş veyahut şiddete uğrama riski taşıyan kadınların 

varsa çocukları ile yatılı olarak kalabilecekleri, güvenilir, şiddetten uzak bir ortamda 

kendilerine yeni bir yaşam alanı sunan, can güvenliklerini sağlayan, kadınların 

kendine olan özgüvenlerini tekrar kazanabilmesi için çeşitli hizmetler sunan, sonraki 

hayatları için onlara yardımcı olan, şiddete yönelik olarak alınan tedbir uygulamaları 

açısından Belediyeler Kadın Sığınma Evleri açmaktadırlar. 

- Toplumumuzda kadınların görmüş olduğu şiddetten dolayı “Aile İçi Şiddetle 

Mücadele İçin Kadın Sığınma Evleri Projesi” kapsamında; İlk Kabul Birimleri,Kadın 

Konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kurulmuştur. Ayrıca 6284 Sayılı 

Kanun kapsamında pilot iller belirlenerek ŞÖNİM yani Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezleri açılmıştır.  

- Kadın Danışma Merkezleri SÇHEK il-ilçe müdürlüklerinde, belediyelerde, STK’larda, 

kadın kuruluşlarında kurulan; kendilerine başvuran şiddet gören kadınlar için mevcut 

durumlarına göre ihtiyacı olan hukuki, psikolojik destek hizmetlerinin belirlendiği, 

gerek görüldüğü takdirde sığınma evlerine yönlendirildikleri, sığınma evinde kalıp 

kalamayacağına karar veren birincil basamak hizmet merkezleridir. Şiddet gören kadın 

sığınma evinde kalmak için ilk bu birime başvurmaktadır. Mesai saatleri içerisinde 

                                                 
§§ Bkz. Mevzuat Bilgi Sistemi, “İl Özel İdaresi Kanunu”, 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5302&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0, Erişim 
tarihi: 05.02. 2017. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5302&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
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hizmet vermekte olduğundan diğer zamanlarda Alo 183 nolu hat vasıtasıyla işlem 

yapılmaktadır. 

- Yardıma muhtaç olan, günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan belde yaşayanları için evde 

bakım hizmetleri yürütülmektedir. 

 

8. İNSAN HAKLARI 

8.1. Şiddet 

AK Parti iktidarında kadına yönelik şiddet ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldığı 

görülmektedir. 

 

Töre ve namus cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve çözüm 

yolu bulunmasına yönelik 2005 yılında TBMM Araştırma Komisyonu oluşturulmuştur. 

04.07.2006 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile komisyon raporu sonucunda öneriler, sorumlu 

kuruluşlar ve işbirliği yapılacak olan kişi ve kuruluşlar, koordinatör olarak bazı Genel 

Müdürlükler belirlenmiştir. Sorumlu kurumlar tarafından hazırlanan faaliyet raporlarının üçer 

aylık dönemlerle belirlenen koordinatör kurumlara gönderilmesi kararlaştırılmıştır.*** 

 

2009 yılında TBMM’de “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” (KEFEK) kurulmuştur. 

KEFEK, ulusal ve uluslararası kadın erkek eşitliğine ilişkin gelişmelerin izlenmesi ve kadına 

yönelik ayrımcılık, hak ihlalleri, şiddet konuları ile ilgili başvuruları incelemektedir. Gerekli 

gördüğü takdirde ilgili mercileri de uyarmaktadır (TBMM, 

https://komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=865).  

 

Kadına karşı ayrımcılığı önlemek, kadının toplumsal hayat içerisindeki haklardan eşit bir 

şekilde yararlanmalarının sağlanması, politika ve stratejilerinin belirlenmesi adına 

faaliyetlerini sürdüren KSGM 633 sayılı KHK ile yeniden yapılandırılmıştır. 

 

Kadınların konumlarının güçlendirilmesi, toplumda eşit ve özgür bireyler olarak yerlerini 

almalarına yönelik 2012 yılında kadına yönelik şiddete dair çalışmalar yapılmış ve bunlarla 

ilgili mekanizmalar oluşturulmuştur. 

 

Türkiye 14.03.2012 tarihi itibariyle “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne taraf olmuştur. Adı geçen bu 

sözleşme yasal düzeyde oluşturulan ve uluslararası bağlayıcılığa sahip ilk düzenlemedir. 

Sözleşme ile fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet gibi şiddetin farklı türleri tanımlanmış ve çeşitli 

yaptırımlar getirilmiştir. Sözleşmenin hazırlık çalışmalarına da öncülük eden Türkiye 

sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ilk ülke olmuştur. 20.03.2012 tarihinde “Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. Kanun 

fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel içerikli olmak üzere şiddetin tüm biçimlerini yok etmeyi 

amaçlamaktadır. Kanun Aile Mahkemesi, mülki idare amirleri, polislere, ayrıca şiddete 

uğrama riski taşıyanlara destek ve koruma imkânı sunmaktadır (AB Bakanlığı, 2013: 31).  

Şiddete uğrayan kadınlar için ALO 183 hattı açılmıştır. 

 

ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

geliştirilmesi amacıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)” 

                                                 
*** Bkz. Resmi Gazete, “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 
Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler”, 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi”, Sayı: 26218, 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704-12.htm, Erişim tarihi: 19.07.2017. 

https://komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=865
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704-12.htm
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hazırlanmıştır. Eylem Planında belirlenen “Kadının Eğitimi ve Öğretimi”, “Kadın ve 

Ekonomi”, “Kadın ve Yoksulluk”, “Kadın ve Sağlık”, “Yetki ve Karar Alma Süreçlerine 

Katılım”, “Kadın ve Çevre”, “Kadın ve Medya”, “Kadının İnsan Hakları”, “Kız Çocukları” ve 

“Kadının İlerlemesinde Kurumsal Mekanizmalar” konularına ilişkin olarak yürütülen 

çalışmalar devam etmektedir (AB Bakanlığı, 2013: 33).   

 

8.2. Başörtüsü 

Türkiye’de evrensel insan haklarıyla örtüşmeyen, kadınları ayrıştıran, ötekileştiren kadının 

eğitim ve işe alım sürecinde önünde engel olan başörtüsü sorununa ilişkin yükseköğretimde 

başörtüsü serbestisi için anayasa değişikliği teklifi 6 ve 9 Şubat 2008 tarihlerinde 103 ret 

oyuna karşılık 411 oyla kabul edilmiştir. 09.02.2008 tarihli 5735 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile anayasanın, 

“Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinin son fıkrasına, ''... ve her türlü kamu 

hizmetlerinden yararlanılmasında'' ibaresi eklenmiştir.Maddenin son hali, “Devlet organları 

ve idari makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında 

kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” haline gelmiştir (BBC, 

2008). 

 

Anayasasının 42. maddesine 6. fıkradan sonra gelmek üzere “Kanunda açıkça yazılı olmayan 

herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın 

kullanımının sınırları kanunla belirlenir” fıkrası eklenmiştir (TBMM, 2008, 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5735.html). Ancak CHP ve DSP ise 5735 sayılı kanunun 

1. ve 2. maddelerinin iptali ve yok hükmünde sayılması için Anayasa Mahkemesine dava 

açmıştır. Anayasa Mahkemesi ise laiklik ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir. 2010 yılında 

şapka taktığı gerekçesiyle dersten çıkarılan öğrencinin şikâyeti üzerine YÖK İstanbul 

Üniversitesi’ne bir öğretim üyesinin öğrencisini dersten çıkarma yetkisinin olmadığı 

şeklindeki yazıyı göndermesiyle YÖK üniversitelerde başörtüsünün önünü açmıştır. 2011 

yılında kılavuzlarda başın açık olması ve kayıt esnasında başı açık fotoğraf verme şartı 

kaldırılmıştır. 

 

27.09.2014 tarihinde “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve 

Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe 

girmiştir. Bu yönetmelik ile “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve 

Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin” 3. maddesinin 6. fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. Böylelikle ortaokul ve liselerde başörtüsü serbest olmuştur. 

Ayrıca 01.12.2011 tarihinde farklı katsayı uygulamasına son verilmiştir. 1990 yılından 

itibaren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmelik”e aykırı hareket ettiği gerekçe gösterilerek aday memurluğuna son verilenlere 

memuriyetlerine dönme hakkı tanınmıştır. 

 

30.09.2013 tarihli Demokratikleşme Paketi ile kamu kurumlarında başörtüsü yasağı 

kaldırılmıştır. Gerek kamuda gerekse ortaokul, lise ve yüksekokulda başörtüsünün serbest 

olması devrim niteliğinde bir gelişmedir. Hiçbir kadın başörtülü olduğu için kamu görevine 

alımda ve uzaklaştırmada ayrımcılığa uğramayacaktır. Kadına yönelik ayrımcılığında ortadan 

kaldırılmasında da önemli bir gelişmedir. 

AK Parti’nin başörtüsü yasağının kalkmasındaki rolünün büyük olmasına rağmen geçen bu 

zamana dek başörtüsü serbestisi yasal ve anayasal hak olarak henüz ele alınmamıştır (Benli, 

2011:1). Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması beklenmektedir. 

 

 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5735.html


ICOMEP 2017 | 17-18 Nov | Istanbul, Turkey 

688 

 

 

9. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Kendisine hareket noktası olarak insanı alan AK Parti’nin on beş yıllık iktidarı döneminde 

yaptığı dönüşümlerle Türkiye’nin çehresini değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. AK Parti 

kadınlarla ilgili kronikleşmiş pek çok sorunu köklü reformlar yaparak, demokratik çözümler 

üreterek kadın – erkek eşitliğini tesis etme yolunda önemli adımlar atmıştır. 

 

AK Parti’nin Anayasada bazı maddelerin dekriminalizasyonu yerine kadınlar lehinde 

kanunlaştırmaya giderek kadının konumunu önceleyen bir anlayış ile bunun anayasal zemine 

kavuşturulmasını sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Yasal düzenlemelere baktığımızda 

özellikle 2004 yılından bu yana kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili pek çok 

yasal iyileştirmenin yapıldığı ve Anayasada kadınlar adına pozitif ayrımcılığı içeren 

maddelere yer verildiği görülmektedir. Anayasaya kadın – erkek eşitliğini gözeten maddeler 

eklenmiş, temel hak ve özgürlükler hususunda uluslararası sözleşmeler üstün kural kabul 

edilerek uluslararası sözleşmelerle kanunların aynı konuda birbirinden farklı hükümler 

içermesi durumunda uluslararası sözleşmelerin hükümlerinin esas alınması kabul 

edilmiştir.Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işleri görmek üzere Aile Mahkemeleri 

(2003) kurulmuş, İş Kanunu (2003) ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun (2004) ile kadın erkek eşitliğine yönelik önemli adımlar atılmış, 

kadın hukuk sistemi içerisinde güçlendirilmiş, yeni TCK ile (2005) kadın bir birey olarak 

kabul edilmiş, cinsel saldırı gibi kavramlara yer verilmiş, töre sebebiyle verilen cezaların 

ağırlaştırılması gibi hükümler ile evlilik içi tecavüz, işyerinde cinsel taciz, aile içi şiddetin 

eziyet kapsamında ele alınmasına ilk kez yer verilmiştir. 

 

5223 (2014), 6111 sayılı (2011) Kanunlar ile analık ve süt iznine yönelik izinlerin 

iyileştirilmesi, kadına yönelik fiziksel, psikolojik şiddete ilişkin Ailenin Korunması ve Kadına 

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (2012) da diğer başlıca düzenlemelerdir. 

 

1934 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasından bu yana ilk kez 2007 yılında 

mecliste en yüksek kadın katılım oranı gerçekleşmiştir. 2002 yılında mecliste 24 milletvekili 

varken 2015 yılında 81 kadın milletvekili bulunmaktadır. Yerelde de kadınların sayısında artış 

görülmekle birlikte kadın temsilinin yetersiz olduğu görülmektedir. AK Parti iktidarında 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004), 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) ve 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005) ile kadınların yerele katılımını sağlamaya yönelik yerel 

yönetimlere bazı yetkiler getirilmiştir. 

 

Kadınlar yasalar karşısında güçlendirilirken diğer taraftan da kadınların sosyal, ekonomik 

durumu ve insan hakları bağlamında kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

Kadınların ve kız çocuklarının eğitimine önem veren AK Parti, “Baba Beni Okula Gönder”, 

“Kardelenler”, “Temel Eğitime Destek”, “Şartlı Nakit Transferi”, “Taşımalı Eğitim” gibi 

projeler ile okuryazar olmaya yönelik kursları yürüterek kız çocuklarının okullaşma oranının 

artmasını ve okuma yazma bilmeyen kadınların okuma yazma öğrenmesini sağlamıştır. 

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile kadın – erkek eşitliğini düzenleyecek 

hukuki düzenlemeler yapılmıştır. İşyerinde cinsel taciz ilk kez kanunda yer almıştır. 

 

Töre ve namus cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve çözüm 

yolu bulunmasına yönelik 2005 yılında TBMM Araştırma Komisyonu oluşturulmuştur. 2009 

yılında TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur. 

 



ICOMEP 2017 | International Congress of Management, Economy and Policy | Proceedings Book  

689 

 

Kadınların işgücüne ve eğitime katılmasını engelleyen, demokrasi, hukuk devleti, insan 

hakları gibi değerleri sınırlandıran, bireyleri marjinalize edici ve hegonomik izler taşıyan 

“başörtüsü sorunu” da AK Parti’nin toplumdaki çoğulculuğu tanıyan iktidarında çözüme 

kavuşan kronikleşmiş sorunlardandır. 

 

AK Parti’nin kadınların sahip olduğu pek çok farklı rolleri önceleyerek onlara kurgulanmış 

rollerden ziyade kadını gören, kadının temel hak ve özgürlüklerini merkeze alan, yaşam 

standartlarını yükseltmeye yönelik çoğulculaşan ve sürekli olarak dönüşen düzenlemeler 

yaptığı görülmektedir. AK Parti’nin Türkiye’de çeşitli enstrümanları kullanarak toplumda 

kadının konumunu güçlendirdiği aşikardır. 

 

Hiç şüphesiz AK Parti’nin ortaya koymuş olduğu tüm bu ölçütleri iyileştirmek için eleştirileri 

de sürdürmemiz gerekmektedir. Çünkü, gerçekleştirilen tüm reformların siyasetten kültürel 

hayata, ekonomiden eğitime, adalete kadar yeni modeller oluşturularak devamının sağlanması 

hiç şüphesiz ki kadınların güçlenmesi adına etkili olacaktır. 

 

Demokratikleşme yolunda önemli adımlar atan, küresel aktör olma yolunda ilerleyen 

Türkiye’de, yasal iyileştirmelerin uygulamaya da yansıması, işgücü, eğitim, sağlık, insan 

hakları, kadınların siyasete katılımı hususunda daha fazla çabaya ihtiyaç duyduğu 

görülmektedir. Özellikle şiddet, eğitime ulaşma, töre cinayetleri ülkenin bazı kısımlarında 

halen ciddi bir sorun olma potansiyelini korumaktadır.  

Tüm bu alanlar, aslında birbirini besleyen bir mekanizmaya sahiptir. Kadınların eğitim 

olanaklarından yararlanma oranının erkeklerden düşük olması sebebiyle kadınlar, işgücüne 

katılamamaktadır. İşgücüne katılamayan kadın, ekonomik olarak bağımsızlığını 

kazanamamaktadır. Dolayısıyla aile içi şiddete maruz kalsa bile, ekonomik bağımlılığı 

olduğundan şiddete boyun eğmektedir. Eğitime ve çalışma hayatına dâhil olamayan kadın, 

siyasette ya da karar alma mekanizmalarında da yer alamamaktadır. Öte yandan tüm bu 

sorunlar zinciri gerek parlamentoda gerek yerel yönetimlerde kadınların sayıca az olması 

temsil sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum kadınların sorunlarının parlamentoya 

yansımaması ve kadınlara yönelik politikalar oluşturulmaması anlamına gelmektedir (Yavuz, 

2015: 1-2). Çünkü erkeklerin tecrübe etmedikleri kadın problemlerini yerel ve genel 

politikalara taşımalarını beklemek çok mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla politika 

yapıcılar süreci bu akslar üzerinden değerlendirerek gerek yasal mevzuatla gerekse yeni 

politikalarla kadının konumunu evrensel standartlara uygun bir şekilde kuvvetlendirmelidir.  

Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılacak politikalar yasalarda, 

eğitimde, kültürel alanlarda cinsiyet ve fırsat eşitliklerini gözeterek yapılmalıdır. Kadın 

politikaları yapım süreci de çoğunluğun ittifak ettiği bir ortam ve çerçevede gerçekleşmelidir.  
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