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Bölgesel Kalkınmada Kadın İşgücünün Önemi: TRB2 Bölgesi 

Üzerine Bir İnceleme 
Dilek ŞAHİN 

           Dr.Öğretim Üyesi 

          Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Turizm Fakültesi-Sivas-Türkiye. 

                                                                         ORCID-orcid.org/0000-0002-4830-

8106. 

                                                                                 Mail Adresi: 

dilek58sahin@hotmail.com 

       Bilal BAĞIŞ 

Dr. Öğretim Üyesi 

 Bingöl Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.  

                                  Mail Adresi: bilalbagis@yahoo.com. 
Öz 

Bu çalışmanın amacı, bölgesel kalkınmada kadın istihdamının önemini vurgulamaktır. Bu 

bağlamda çalışmada, öncelikle dünyada ve Türkiye’de kadın istihdamı hakkında bilgi 

verilmiştir. Ardından TRB2 Bölgesi’nde, kadınların işgücü piyasasındaki yerine ve 

kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörlere değinilmiştir. Çalışmada son olarak; 

TRB2 Bölgesi’nde kadınların işgücüne katılımının önündeki engeller ve kadınların 

çalışma hayatına katılımını artırmada stratejik çözüm önerileri sunulmuştur. Elde edilen 

bulgularda; TRB2 Bölgesi’nde kadınların işgücüne katılım oranları, istihdam oranları ve 

işgücüne kayıtlılık oranlarının erkeklere göre düşük olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Kadın İstihdamı, TRB2 Bölgesi. 

 

The Importance of Women’s Workforce in Regional Development: A Research on 

TRB2 Region 

 

Abstract 

This paper aims to emphasize the importance of women's employment in regional 

development. The first work in this context is giving information about the employment 

of women in the world and in Turkey. Then, women's place in the labor market and the 

factors that affect women's labor force participation in the TRB2 region are addressed. 

Finally, the study presents strategic obstacles to women's participation in the labor force 

and strategic solution proposals to increase women's participation in the working life in 

the TRB2 region. The findings demonstrate that, in the TRB2 Region, female labor force 

participation rates, employment rates and the labor force participation rates are found to 

be lower than those of men. 

Keywords: Regional Development, Women Employment, TRB2 Region. 
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GİRİŞ 

Uzun zaman boyunca uluslararası kabul gören ölçme kıstasları arasında 

kalkınmanın ölçülmesinde; kişi başına gelir ve ekonomik gelişme göstergeleri en 

temel değişkenler olmuştur. Fakat kalkınmayı sadece ekonomik bir iyileşme 

süreci olarak almaktan ziyade insan unsurunun da dâhil edilmesi gerekir. 

Kalkınmanın temel amacı; insanların özgürlüklerinin, fırsatların ve tercih 

haklarının çeşitlendirilmesi, refah düzeylerinin artırılması ve daha mutlu ve 

sağlıklı hayatlar yaşamalarıdır. (OKA, 2013: 3). Bölgesel kalkınma ise; bölge içi 

gelişme potansiyelini harekete geçiren, bölge dışından sermaye, bilgi ve 

girişimcilik yeteneğini bölgeye taşıyan bir kavramdır. Bir ülkenin veya bölgenin 

gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olan ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın gerçekleşmesinde sadece erkek işgücü değil aynı zamanda kadın 

işgünün de katılımı şarttır. Ayrıca kadınların işgücü piyasalarındaki konumu da 

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri açısından son derecede önemlidir. Gelişmiş 

ülkelerde kadınların iş gücü piyasalarında bulunmuş oldukları konum gelişmekte 

olan ülkeler için örnek bir göstergedir. Gelişmekte olan ülkelerin kadınların 

işgücü piyasalarındaki konumlarını iyileştirmeden kalkınma hedeflerine 

ulaşmaları zordur. Bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde işgücü önemli bir 

araçtır. Dünya da gelişmiş ve kalkınmada öncü olan ülkelerde kadınların işgücüne 

katılım durumlarının bölgeye yapılacak yatırımların şekillenmesinde ve kalkınma 

politikalarında önemli bir faktör olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde, bölgesel kalkınma politikalarının AB’nin bölgesel kalkınma 

politikalarına uyum sağlaması amacıyla 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 

ülke çapında istatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. Yapılan 

sınıflandırmada Düzey-1 olarak 12 Bölge; Düzey-2 olarak 26 Bölge; Düzey-3 

olarak da 81 Bölge (il) belirlenmiştir. Düzey-2 İstatistiki Bölge Birimleri arasında 

yer alan TRB2 Bölgesi; “Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri” illerini kapsamaktadır. 

Bölgesel kalkınmayı öncelikli hedefleri arasında bulunduran Türkiye’de 

kadınların işgücü piyasalarında daha çok yer alacağı ve bölgesel politikaların 

izleneceği düşüncesinden hareketle bu çalışmada, TRB2 Bölgesinde kadın 

istihdamının genel durumu, kadın istihdamında karşılaşılan temel sorunlar ve bu 

sorunlar çerçevesinde bazı öneriler ortaya konulmuştur. Çalışmanın giriş 

bölümünü takip eden bölümde, Dünya’da ve Türkiye’de kadın işgücünün mevcut 

durumu hakkında bilgi verilmiştir. Takip eden bölümde, TRB2 Bölgesinin sosyo-

ekonomik görünümü hakkında bilgi verildikten sonra; ardından TRB2 Bölgesinde 

kadınların işgücü piyasasındaki yeri ve TRB2 Bölgesinde kadınların işgücüne 

katılımını etkileyen faktörlere değinilmiştir. Daha sonra, TRB2 Bölgesinde 

kadınların işgücüne katılımın önündeki engeller ve kadınların çalışma hayatına 

katılımını artırmada çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışma sonuç bölümü ile 

tamamlanmıştır. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN MEVCUT DURUMU 

Dünyadaki işgücü piyasalarında yaşanan önemli gelişmelerden biri de kadınların 

istihdamdaki konumunda yaşanan değişimdir. Küreselleşme süreciyle birlikte 

işgücü piyasası dinamiklerinde değişimler yaşanmış, bu değişimlere karşı ülkeler 

entegrasyon sürecine girmeye başlamışlardır. Bu bağlamda, bir yandan kadınların 

iş hayatındaki yeri ve önemi artmış diğer yandan kadının iş hayatındaki konumu 

ve yaptığı iş değişmiştir. Dünyadaki istihdamın son yirmi yıllık gelişimine 

bakıldığında, cinsiyetler arası yoğun bir sektörel ayrışma görülmektedir. Gerek 

gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelere bakıldığında kadınların hizmet 

sektörüne yoğun bir katılımın olduğu görülmektedir. Kadınların işgücü 

piyasasındaki yerine bölgesel açıdan bakıldığında farklılıkların olduğu göze 

çarpmaktadır. Dünya ülkeleri arasında en düşük kadın istihdamına sahip Orta 

Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde sosyal normların kadınların işgücüne 

katılımını azaltırken; bu ülkelerde artan eğitim düzeyi işgücüne katılımı olumlu 

yönde etkilemektedir.  

Şekil 1’de 12 OECD ülkesinin 2017 yılı kadın ve erkek istihdam oranları 

verilmiştir. Ele alınan 12 ülke arasında en yüksek erkek istihdam oranına sahip 

olan ülke Japonya’dır. En düşük erkek istihdam oranına sahip ülke ise İtalya’dır. 

Kadın ve erkek istihdam karşılaştırması ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliğini ortaya 

koymaktadır. Türkiye’de 2017 yılında kadınların istihdam oranı %37.6; erkeklerin 

%78.2 oranında gerçekleşmiştir. Ele alınan ülkeler bağlamında, kadın ve erken 

istihdam oranları arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Başka bir 

ifadeyle Türkiye istihdamdaki en büyük eşitsizliğe sahip ülke konumundadır. Bu 

farkın en düşük olduğu ülke ise Finlandiya’dır. Finlandiya’nın içinde yer aldığı 

Kuzey Avrupa Bölgesinde kadınlar istihdama yüksek katılım göstermektedir. 

Benzer şekilde erkeklerin de yüksek oranda istihdam edildiği bölgede kadın ve 

erkek arasındaki eşitsizlik asgari düzeyde gerçekleşmektedir. 

 

Şekil 1. OECD Ülkelerinde Kadın ve Erkek İstihdam Oranları (%, 2017) 

 

Kaynak:  OECD. Stat.  
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Şekil 2’de, 12 OECD ülkesinde 2017 yılına ait kadın ve erkek işsizlik oranları 

karşılaştırılmıştır. Ele alınan ülkelerden yüksek işsizlik oranına sahip ülkenin 

Yunanistan olduğu görülmektedir. Şekilde görüldüğü üzere, Yunanistan’da hem 

kadın hem de erkek işsizlik oranları yüksektir. Diğer ülkelerde kadın ve erkek 

işsizlik oranlarına birbirine yakın olmasına rağmen Yunanistan’da arada epeyce 

bir fark bulunmaktadır. Yunanistan’ı İspanya takip etmektedir. Bilindiği üzere, 

İspanya’nın genç işsizlik oranları oldukça yüksek olup Avrupa ortalamasının 

oldukça üzerinde seyretmektedir. Bunun en temel nedeni ise, İspanya’da işsizliğin 

işgücü piyasası içinde kronik bir problem olması ve İspanya’nın makro düzeyde 

uzun süredir bu problemi çözme noktasında önemli ölçüde yol alınamamış 

olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’ye bakıldığında, 2017 yılında kadınlarda 

işsizlik oranı %14.4; erkeklerde ise %9.6 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

 

Şekil 2. OECD Ülkelerinde Kadın ve Erkek İşsizlik Oranı (%, 2017) 

 

Kaynak: OECD.Stat. 

Türkiye’de kadın istihdam oranları özellikle bölgesel düzeyde önemli farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle kadın istihdam oranları değerlendirildiğinde bölgesel 

farklılıklara vurgu yapılmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere, İstatistiki Bölge 

Birimleri sınıflandırmasına göre kadın istihdamına en yüksek katılım %47.9 ile 

Doğu Karadeniz Bölgesinde olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 

bölgede önemini koruyan tarım faaliyetleridir. Kadınların istihdama katılım 

oranın en düşük olduğu bölge %23.6 ile Güneydoğu Anadolu bölgesidir. 

Güneydoğu Anadolu’da Türkiye ortalamasının altında katılımın gerçekleşmesinin 
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en önemli nedeni ise, kadının çalışmasına karşı olan tutum ve düşük eğitim 

seviyesidir.  

Tablo 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre İşgücüne Katılım 

Durumu (%, 2017) 

Bölgeler Kadın Erkek 

İstanbul 41.5 82 

Batı Marmara 42.4 80.4 

Ege 43.4 79.4 

Doğu Marmara 37.9 78.9 

Batı Anadolu 35.3 79.5 

Akdeniz 36.1 76.5 

Orta Anadolu 32.8 78.6 

Batı Karadeniz 42.5 76.4 

Doğu Karadeniz 47.9 73.1 

Kuzeydoğu Anadolu 34.2 73.8 

Ortadoğu Anadolu 31.6 74.2 

Güneydoğu Anadolu 23.6 73.5 

Kaynak: TÜİK. 

 

Bölge değerlendirmelerinde Düzey-2 Sınıflandırması daha fazla tercih edildiği 

için Tablo 2’de kadınların işgücü ve istihdam durumları bu sınıflandırmaya göre 

de verilmiştir. Bu bağlamda kadınların işgücüne katılımının 2017 yılında %50,9 

ile Kastamonu, Çankırı, Sinop illerini kapsayan TR82’de yoğun olduğu 

görülmektedir. Bu bölgeyi %47,9 ile TR90 Bölgesi (Trabzon, Ordu, Giresun, 

Rize, Artvin, Gümüşhane) ve %46,4 ile TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) 

takip etmektedir. Bu sınıflandırmaya göre en düşük katılım oranı ise %16 ile 

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3 Bölgesinde görülmektedir. 

Diğer yandan, %24,8’lik kadın işgücü katılım oranına sahip TRC1 (Gaziantep, 

Adıyaman ve Kilis) ise bir diğer düşük katılımlı bölgedir. TRB2 Bölgesinde ise, 

kadınların istihdama katılım oranları %27 seviyesindedir. İşsizlik oranına 

bakıldığında 2017 yılında %36.7 ile Mardin, Batma, Şırnak, Siirt illerini kapsayan 

TRC3 Bölgesi’nde işsizlik oranının yoğun olduğu görülmektedir. Bu bölgeyi  

%19.2 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir) ve %19.1 ile TR31 (İzmir) 

takip etmektedir. Bu sınıflandırmaya göre en düşük işsizlik oranı %4.4 ile 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerini kapsayan TR90 



8 
 

Bölgesinde görülmektedir. Diğer yandan, %5.9’lik kadın işsizlik oranına sahip 

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ise bir diğer düşük işsizliğe sahip bölgedir. 

TRB2 Bölgesinde ise, kadınlarda işsizlik oranı %14.8 seviyesindedir. 

2017 yılı itibariyle istihdam oranına bakıldığında; Kastamonu, Çankırı, Sinop 

illerini kapsayan TR82 Bölgesinde %47.5 ile bu oranın yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu bölgeyi %45.8 ile TR90 Bölgesi (Trabzon, Ordu, Giresun, 

Rize, Artvin, Gümüşhane) takip etmektedir. İstihdam oranının en düşük olduğu 

Bölge, %10.1 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan TRC3 

Bölgesidir. Yine TRC1 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) istihdam 

oranının %20.1 seviyelerinde olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 2. Düzey 2 Sınıflandırmasına Göre Kadın İşgücü ve İstihdam Durumu (%, 

2017) 

Bölgeler İşgücüne Katılım 

Oranı (%) 

İşsizlik Oranı 

(%) 

İstihdam Oranı 

(%) 

TR81 

(Zonguldak, 

Karabük, Bartın) 

38.3 8.9 34.8 

TR90 (Trabzon, 

Ordu, Giresun, 

Rize, Artvin, 

Gümüşhane) 

47.9 4.4 45.8 

TR32 (Aydın, 

Denizli, Muğla) 

46.4 9.6 42 

TR82 

(Kastamonu, 

Çankırı, Sinop) 

50.9 6.6 47.5 

TR61 (Antalya, 

Isparta, Burdur) 

44 16.2 36.9 

TR33 (Manisa, 

Afyon, Kütahya, 

Uşak) 

40.3 8.7 36.8 

TR31 (İzmir) 43.4 19.1 35.1 

TR21 (Tekirdağ, 

Edirne, 

Kırklareli) 

45.2 13.6 39 

TRA2 (Ağrı, 34.4 5.1 32.7 
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Kars, Iğdır, 

Ardahan) 

TR42 (Kocaeli, 

Sakarya, Düzce, 

Bolu, Yalova) 

38.8 15.2 32.9 

TR83 (Samsun, 

Tokat, Çorum, 

Amasya) 

41.9 8.9 38.2 

TRB1 (Malatya, 

Elazığ, Bingöl, 

Tunceli) 

36.9 12 32.5 

TR22 (Balıkesir, 

Çanakkale) 

39.5 9.4 35.8 

TR72 (Kayseri, 

Sivas, Yozgat) 

31.1 19 25.2 

TR10 (İstanbul) 41.5 18.6 33.8 

TR62 (Adana, 

Mersin) 

34.8 14.8 29.7 

TR41 (Bursa, 

Eskişehir, 

Bilecik) 

37 12.7 32.3 

TR51 (Ankara) 37 15.5 31.3 

TRA1 (Erzurum, 

Erzincan, 

Bayburt) 

33.9 5.9 31.9 

TR63 (Hatay, 

Kahramanmaraş, 

Osmaniye) 

29.9 15.7 25.2 

TR52 (Konya, 

Karaman) 

31.3 7.1 29 

TR71 (Kırıkkale, 

Aksaray, Niğde, 

Nevşehir) 

35.4 19.2 28.6 

TRB2 (Van, Muş, 

Bitlis, Hakkâri) 

27 10.1 24.3 
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TRC1 

(Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis) 

24.8 19 20.1 

TRC3 (Mardin, 

Batman, Şırnak, 

Siirt) 

16 36.7 10.1 

TRC2 (Şanlıurfa, 

Diyarbakır) 

27.2 11.4 24.1 

Toplam 

(Türkiye) 

37.6 14.4 32.2 

Kaynak: TÜİK. Not. (15-64 yaş aralığı alınmıştır). 

 

Tablo 3’de kadın istihdamının bölgesel düzeyde sektörlere göre dağılımına yer 

verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde; sadece 26 Bölgeden 16’sınde hizmetler 

sektörünün tarım sektörüne göre yüksek olduğu görülmektedir. Kadın 

istihdamının sanayide yoğunlaştığı hiçbir bölge bulunmamaktadır. Genel itibariyle 

değerlendirildiğinde, emek piyasasında yatay ayrışmanın oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Başka bir ifadeyle kadın işi-erkek işi ayırımı, kadınların belirli 

sektörlerde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Kadın işgücünün en fazla istihdam 

edildiği alanlar; toplumsal olarak kabul edilen ağırlıkla hizmet sektörü, imalat 

sanayinin emek yoğun bölümleri ve tarım sektörüdür. Kadın emeği, daha çok 

tekstil, hazır giyim gibi emek yoğun sanayi dallarında özellikle ucuz emek olması 

nedeniyle tercih edilmektedir. Türkiye geneli için bakıldığında da; kadınların 

hizmet sektöründeki istihdam oranlarının yüksekliği dikkat çekmektedir. Ayrıca 

kadınların maruz kaldığı ayrımcılık nedeniyle, bir taraftan kadın istihdamının 

tarım ve hizmet sektöründe yoğunlaşmasına diğer yandan çalışma hayatında daha 

düşük statülü işlerde çalışmalarına neden olmaktadır.  

 

Tablo 3. Düzey 2 Sınıflandırmasına Göre Kadın İstihdamının İktisadi Faaliyet 

Kollarına Göre Dağılımı (%, 2017) 

Bölgeler Kadın İstihdamı 

Tarım Sanayi Hizmetler 

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 47.94 10.74 41.32 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 

Artvin, Gümüşhane) 

58.35 4.63 37.02 

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 35.89 15.55 48.56 
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TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 57.53 12.39 30.08 

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 29.48 8.42 62.10 

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 47.05 14.98 37.97 

TR31 (İzmir) 12.81 21.17 66.02 

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 18.59 32.30 49.11 

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 78.09 0.96 20.95 

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 

Yalova) 

21.32 25.24 53.44 

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 53.98 6.19 39.83 

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 48.09 8.74 43.17 

TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 38.70 10.55 50.75 

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 40.20 9.28 50.52 

TR10 (İstanbul) 1.30 22.97 75.73 

TR62 (Adana, Mersin) 25.57 12.66 61.77 

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 14.41 30 55.59 

TR51 (Ankara) 3.23 12.42 84.35 

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 56.60 4.72 38.68 

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 33.86 8.95 57.19 

TR52 (Konya, Karaman) 40.09 17.57 42.34 

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir) 44.69 7.80 47.51 

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) 72.73 3.24 24.03 

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 21.30 18.94 59.76 

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 25.37 11.94 62.69 

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 58.87 5.28 35.85 

Toplam (Türkiye) 27.15 15.88 56.97 

Kaynak: TÜİK. 

 

TRB2 BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ    

TRB2 Bölgesi, 43.493 km
2
 olup ülke topraklarının %5.34’ünü oluşturmaktadır. 

TRB2 Bölgesi, Türkiye’nin en geri kalmış illerinden oluşmaktadır. TRB2 
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Bölgesinin temel iktisadi faaliyeti tarım ve tarımın bir alt sektörü olan 

hayvancılıktır. Bölge’de, istihdamın tarımsal faaliyetlerde toplanması,  ekonomik 

refahı sağlayacak katma değer getirileri arasında verimi en düşük sektör olan 

tarım ve hayvancılığın yaygın olması, kırsal alan nüfusunun Bölge’nin %50’sini 

oluşturması ve Ar-Ge, yenilikçilik, patent, markalaşma gibi modernizasyona, 

standardizasyona, kalifikasyona ilişkin değer üretiminin eksikliği kırsal 

ekonomiden çıkışı yavaşlatıcı etkenler arasında sıralanabilir.  

TRB2 Bölgesinin sosyo-ekonomik görünümün ele alındığı bu bölümde öncelikle 

bölgenin sahip olduğu nüfus potansiyeline yer verilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü 

üzere, 2017 yılında Türkiye nüfusunun %2.63’ünü oluşturan bölgede, en yoğun 

nüfus potansiyeline sahi il Van iken; Hakkâri en az nüfusa sahip ildir.  

 

Tablo 4. TRB2 Bölgesinin Nüfus Potansiyeli 

Yıllar Van Muş Bitlis Hakkâri Türkiye TRB2 

Nüfus 

TRB2/ 

Türkiye 

2010 1.035.418 406.886 328.767 251.302 73.722.98

8 

2.022.373 2.74 

2011 1.022.532 414.706 336.624 272.165 74.724.26

9 

2.046.027 2.73 

2012 1.051.975 413.260 337.253 279.982 75.627.38

4 

2.082.470 2.75 

2013 1.070.113 412.553 337.156 273.041 76.667.86

4 

2.092.863 2.72 

2014 1.085.542 411.216 338.023 276.287 77.695.90

4 

2.111.068 2.71 

2015 1.096.397 408.728 340.449 278.775 78.741.05

3 

2.124.349 2.69 

2016 1.100.190 406.501 341.225 267.813 79.814.87

1 

2.115.729 2.65 

2017 1.106.891 404.544 341.474 275.761 80.810.52

5 

2.128.670 2.63 

Kaynak: TÜİK. 

 

TRB2 Bölgesi işgücü piyasasına bakıldığında; Tablo 5’de görüldüğü üzere, 2017 

yılında bölgede işsizlik oranı %13; işgücüne katılım oranı %50.1; istihdam oranı 

ise %43.6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, işsizlik bölge düzeyinde 

önemli sorunların başında gelmektedir. TRB2 Bölgesinde işsizlik oranı, yüksek 

olup bunun yanı sıra mevcut işgücü ağırlıklı olarak tarım sektöründe 

çalışmaktadır. Ayrıca meslek kazandırılması gereken geniş bir genç nüfus kitlesi 
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mevcuttur.  Bölgede işgücünün vasıfsız olması nedeniyle, ücretlerde göreceli 

olarak düşük düzeydedir. 

Tablo 5. TRB2 Bölgesinde İşgücü Piyasası 

Göstergeler 2014 2015 2016 2017 

İşsizlik 

Oranı (%) 

13.8 9.6 9.3 13 

İşgücüne 

Katılım 

Oranı (%) 

51 49.5 44.7 50.1 

İstihdam 

Oranı (%) 

44 44.8 40.5 43.6 

Kaynak: TÜİK. Not: (15-64) nüfus işgücü rakamları alınmıştır.  

 

Bölge istihdamının sektörel dağılımı incelendiğinde Şekil 3’de görüldüğü üzere, 

2014 yılında istihdamın %46.09’u tarım sektöründe; %19.52’si sanayi sektöründe 

%34.39’i ise hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. 2017 yılına gelindiğinde 

ise; istihdamın %40.79’u tarım sektöründe; %24.5’i sanayi sektöründe %34.71’i 

ise hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Bölgede 2014-2017 dönemi 

arasında tarım sektörünün istihdamdaki payından önemli değişim gözlenmezken;  

sanayi ve hizmetler sektörünün istihdamdaki payında artış olduğu görülmektedir. 

Bölgede sektörlerin istihdamda sahip oldukları paya göre sırasıyla; tarım, 

hizmetler ve sanayi sektörlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir.  

Şekil 3. TRB2 Bölgesinde İstihdamın Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerinden hareketle tarafımızca hesaplanarak düzenlenmiştir. 

Bölgelerin rekabet güçlerinin tespitinde Uluslararası Rekabet Araştırmaları 

Kurulu (URAK) tarafından “beşeri sermaye, yenilikçilik, üretim ve ticaret 

değişkeni ve yaşanabilirlik” olarak dört ana gösterge kullanılmaktadır. Beşeri 
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sermaye değişkeni hesaplanırken; mesleki ve teknik okul mezun sayısı, ilin YGS 

başarı yüzdesi, ildeki bir yükseköğrenim programından (önlisans, lisans) mezun 

olan öğrenci sayısı, ildeki öğretim üyesi başına düşen üniversite öğrencisi sayısı 

vb. değişkenler kullanırken; yenilikçilik değişkeni hesaplanırken; ilde bulunan Ar-

Ge merkezi sayısı, ilin teknolojik ürün ihracatı, ilde bulunan teknoloji geliştirme 

merkezi sayısı ile ait 100.000 kişi başına düşen patent başvuru sayısı vb. 

değişkenler; üretim ve ticaret değişkeni hesaplanırken; ilin ihracat hacmi, ihracat 

yapan firma sayısı, yaşanabilirlik değişkeni hesaplanırken; ilin net göç hızı, 

şehirleşme oranı, kişi başına düşen uzman hekim sayısı, ilin hava kalitesi değeri, 

ildeki kaba boşanma hızı, ildeki otoyol uzunluğu, haberleşme-ulaştırma alanında 

kamu yatırımı, bebek ölüm hızı vb. değişkenler kullanılmaktadır. Tablo 6’da 

TRB2 bölgesi illerinin rekabetçilik endeksi sıralaması verilmiştir. 2013-2014 

döneminde Van’ın rekabetçilik endeks sırasının 73; Muş’un 78; Bitlis’in 75 ve 

Hakkâri’nin 77 olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6.TRB2 Bölgesi Rekabetçilik Endeks Sırası 

İl 2010-2011 

Genel Endeks 

Sırası 

2011-2012 

Genel Endeks 

Sırası 

2012-2013 

Genel Endeks 

Sırası 

2013-2014 

Genel 

Endeks 

Sırası 

Van 78 72 73 73 

Muş 81 78 78 78 

Bitlis 75 74 74 75 

Hakkâri 79 81 80 77 

Kaynak: URAK, 2016. 

 

Tablo 7’de TRC2 Bölgesinde 2013-2014 Endeks sıralaması alt başlıklar itibariyle 

verilmiştir. Buna göre; beşeri sermaye açısından Bitlis’in; yenilikçilik açısından 

Hakkâri’nin; üretim-ticaret ve yaşanabilirlik açısından ise Van ilinin bölgede ön 

sırada olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 7. TRC2 Bölgesinde Alt Bileşenlere Göre Rekabetçilik Endeksi 

2013-2014 

Genel Endeks Sırası 

İller Beşeri 

Sermaye 

Yenilikçilik Üretim ve 

Ticaret 

Yaşanabilirlik 
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Van 73 72 72 71 

Muş 75 80 75 81 

Bitlis 72 76 76 75 

Hakkâri 76 70 77 79 

Kaynak: URAK, 2016. 

Bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin tespitinde bölgenin gayrisafi 

katma değerin tespiti oldukça önemlidir. Bir bölgenin üretim gücünü gösteren 

önemli göstergelerden biri de bölgesel gayrisafi katma değerdir. Bölgesel 

gayrisafi katma değer (GSKD), bir bölgedeki yerleşik ekonomik birimlerin belirli 

bir dönemde, bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri neticesinde ürettikleri mal ve 

hizmetlerin değerinden bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve 

hizmetler değerinin çıkarılmasıyla elde edilir. Bölgesel gayrisafi katma değer ile 

bölgede ikamet eden üreticilerin ekonomik faaliyetlerinin ölçülmesi 

hedeflenmektedir. Gayrisafi katma değer tahminlerinin bölgesel gayrisafi yurt içi 

hâsıla tahminlerinden temel farkı, KDV ve ÖTV gibi ürün üzerinde bulunan 

vergileri içermemesidir. Ayrıca bölgesel GSKD hesapları dolaylı ölçülen mali 

aracılık hizmetlerinin ara tüketime giden kısmını da içermektedir (TÜİK, 2014:2).  

Şekil 4’de Türkiye ve TRB2 bölgesinin kişi başına gayrisafi katma değeri 

görülmektedir. Gayrisafi katma değer miktarında istikrarlı bir artış, bölgenin 

gelişme seviyesi hakkında bilgi vermektedir. 2007 yılında TRB2 Bölgesi 26 

Düzey-2 bölgesi içerisinde 26.sırada yer alırken 2011 yılına gelindiğinde 

26.sırada yer almaktadır. TRB2 bölgesinin Türkiye gayrisafi katma değerine 

katkısında 2007 yılından 2011 yılına kadar herhangi bir değişme olmadığı 

gözlenmektedir (TÜİK, 2017). Türkiye’nin kişi başına düşen GSKD’i  2007 

yılında 8.267 dolar olarak gerçekleşirken;  TRB2 Bölgesinde 2.934 dolar ile ülke 

ortalamasının yarısından daha az bir düzeyde kalmıştır. Ele alınan yıllar itibariyle 

bakıldığında, GSKD miktarlarında Bölge’de bir artış olduğu ancak bu artış 

oranının ülke genelindeki artış oranının gerisinde kaldığı görülmektedir.  

Şekil 4. Türkiye ve TRB2 Bölgesi Kişi Başına Gayrisafi Katma Değer (dolar) 

Kaynak: TÜİK. 
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Türkiye’de sektörlerin Gayrisafi katma değer içindeki % payına bakıldığında; 

tarım sektörünün 2007-2011 dönemi için sırasıyla  %8.5, %8.5, %9.1, %9.5 ve % 

9 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Sanayi sektörü için sırasıyla %27.8, 

%27.2, %25.3, %26.4 ve %27.5 düzeyinde; hizmetler sektörü için sırasıyla %63.7, 

%64.3, %65.6; %64.1; %63.5 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir (TÜİK).  

Şekil 5’de TRB2 Bölgesinde sektörlerin gayrisafi katma değer içindeki % payı 

gösterilmektedir. 2007 yılında TRB2 Bölgesinin gayrisafi katma değeri içinde 

tarım sektörünün payının %22.3 sanayi sektörünün payının %15.3 ve hizmetler 

sektörünün payının da %62.4 olduğu görülmektedir. 2011 yılına gelindiğinde 

tarım sektörünün payının %23 sanayi sektörünün payının %15.2 ve hizmetler 

sektörünün payının da %61.8 olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 5. Türkiye ve TRB2 Bölgesinde Sektörlerin Gayrisafi Katma Değer İçindeki 

% Payı

 

Kaynak: TÜİK. 

TRB2 BÖLGESİNDE KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ YERİ VE 

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

İşgücü piyasasına ilişkin önemli göstergelerden biri de işgücüne katılım oranıdır. 

İşgücüne katılım oranlarına Türkiye geneline bakıldığında;  2014 yılında (15-64 

yaş grubunda yer alan) erkeklerin işgücüne katılım oranı %76.6; kadınların 

işgücüne katılım oranı %33.6 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında erkeklerin 

işgücüne katılım oranı %78.2; kadınların işgücüne katılım oranı %37.6 düzeyinde 

gerçekleşmiştir (TÜİK). Şekil 6’da görüldüğü üzere, TRB2 Bölgesinde ise;  

kadınların işgücüne katılım oranı 2014 yılında %27; 2015 yılında %28.4; 2016 

yılında %24 ve 2017 yılında %27 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Ele alınan 

dönemler itibariyle kadınlarda işgücüne katılım oranının erkek nüfusun işgücüne 

katılım oranının yarısından daha az olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6. TRB2 Bölgesinde Cinsiyete Göre İşgücüne Katılım Oranı (%) 

 

Kaynak: TÜİK. 

TRB2 Bölgesi için cinsiyete göre işsizlik oranına bakıldığında Şekil 7’de 

görüldüğü üzere; kadınlarda işsizlik oranının erkeklere göre daha düşük olduğu 

görülmektedir. Kadınlarda işsizlik oranı 2014 yılında %6.8; 2015 yılında %3.5; 

2016 yılında %5.2; 2017 yılında ise %10.1 seviyesindedir.  

 

Şekil 7. TRB2 Bölgesinde Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları 

 

Kaynak: TÜİK 

Şekil 8’de TRB2 Bölgesinde cinsiyete göre istihdam oranına bakıldığında; 

erkeklerde istihdam oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 Şekil 8. TRB2 Bölgesinde Cinsiyete Göre İstihdam Oranı 

 

Kaynak: TÜİK. 
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Şekil 9’da TRB2 Bölgesi için cinsiyete göre işgücünün kayıtlılık oranı 

gösterilmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, işgücünün kayıtlık oranının 

kadınlarda erkeklere göre daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. 

Şekil 9.TRB2 Bölgesinde Cinsiyete Göre İşgücünün Kayıtlılık Durumu (1000 

kişi) 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Tablo 8’de TRB2 Bölgesinde, sektörel istihdama yer verilmiştir. Buna göre; 

kadınların tarım sektöründe daha fazla yer aldıkları görülmektedir. Tarım 

sektörüne takiben hizmetler sektörü gelmektedir. Sanayi sektöründe ise kadınların 

kendilerine daha az yer buldukları görülmektedir. Bunun nedenlerini; kırdan kente 

göçle gelen kadının kentte istihdam dışı kalarak hizmet sektöründe çalışması, ev 

kadını haline gelmesi, işsiz kalması, geleneksel toplumsal yapının varlığı ve 

eğitimde geçirilen süre olarak sıralamak mümkündür. 

  

Tablo 8. TRB2 Bölgesinde Cinsiyete Göre İstihdamın Sektörel Dağılımı (1.000 

kişi) 

Sektör Cinsiyet 2014 2015 2016 2017 

Tarım Kadın 125 134 104 112 

Erkek 123 121 105 116 

Sanayi Kadın 5 7 4 5 

Erkek 100 105 107 133 

Hizmetler Kadın 24 28 33 37 
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Erkek 161 162 159 157 

Kaynak: TÜİK 

 

Kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörleri “eğitim durumu, yaş ve işteki 

durum” başlıkları altında toplamak mümkündür.  Türkiye’de eğitim durumuna 

göre kadın istihdamına bakıldığında; her eğitim grubunda yer alan kadınların 

istihdam oranının erkeklere göre düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca istihdam 

oranın da yüksek öğretim mezunları en yüksek orana sahipken; arkasından lise 

dengi meslek okulu ve lise altı mezunlarının geldiği görülmektedir (TÜİK). 

Mevcut durumuna TRB2 Bölgesi için bakıldığında, Şekil  10’da  görüldüğü üzere, 

her eğitim grubunda kadınların işgücüne katılım oranın erkeklere göre düşük 

seviyede olduğu görülmektedir. Ayrıca işgücüne katılım oranın  yükseköğretim 

mezunlarında daha yüksek  olduğu görülmektedir.  

Şekil 10. TRB2 Bölgesinde Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım Oranları 

(%) 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Kadınların işgücüne katılımlarını belirleyen faktörlerden biri de “kadınların 

yaşlarıdır”. Belirli yaş grubunda yer alan kadınların işgücüne katılımları yüksek 

iken; belirli yaş gruplarında çeşitli nedenlerden ötürü bu oran düşmektedir. 

Kadınların evlenerek çocuk sahibi olmaları veya eşlerin gelirlerinin aile geçimini 

için yeterli olması nedeniyle belirli yaşlarda kadınlar emek piyasasında yer 

almamaktadır. Şekil 11’de TRB2 Bölgesinde geniş yaş grubu aralıkları esas 

alınarak kadınların işgücüne katılım oranları gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü 

üzere, Bölgedeki kadınlar her yaş grubunda erkeklerden daha az işgücüne katılım 

göstermektedir. Buna göre; 25-34 ve 34-54 yaş aralığında bulunan kadınların 

işgücüne katılım oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Şekil incelendiğinde, 

erkek istihdamında 25-34 ve 34-55 yaş aralığında bulunan erkeklerin işgücüne 

katılım oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. TRB2 Bölgesinde kadınların 
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işgücüne katılım oranı ile erkeklerin işgücüne katılım oranlarında her yaş 

grubunda ciddi farkların bulunduğu görülmektedir. 

 

Şekil 11. TRB2 Bölgesinde Yaş Gruplarına Göre İşgücüne Katılım Oranı (%) 

 

Kaynak: TÜİK 

Kadınların işgücüne katılmalarını belirleyen faktörlerden biri de “kadınların işteki 

durumudur”. Şekil 12 incelendiğinde, TRB2 Bölgesinde istihdam edilenler 

içerisinde kadınlarda “ücretsiz aile işçisi”; erkeklerde ise en büyük payı  “ücretli, 

maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışanlar” grubu oluşturmaktadır. Kadınlarda ikinci 

sırada “ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışanlar” grubunun daha fazla olduğu 

görülmektedir. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar herhangi bir sosyal 

güvence olmadan çalışmakta ve dolayısıyla emekli olamamaktadırlar. İşveren 

olarak veya kendi hesabına çalışan kadın ve erkek oranları arasında oldukça ciddi 

farklılıklar görülmektedir.  

 

Şekil 12. TRB2 Bölgesi İşteki Duruma Göre İstihdam (Bin) 

 

Kaynak: TÜİK 
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TRB2 BÖLGESİNDE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMININ 

ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

TRB2 Bölgesinde kadınların işgücüne katılımına engel olan faktörleri “Aile ve 

çevre, çalışma hayatı/işveren ve kadın çalışanlar” başlıkları altında toplamak 

mümkündür. Aile ve çevre başlığı altında;  “kadına yönelik geleneksel bakış, aile 

ve çevrenin baskısı, bölgede kadına yönelik iş olanaklarının yetersizliği, bölgede 

yüksek işsizliğin neden olduğu iş arama “yılgınlığı”, bölgede yaşanan göçün ve 

olağanüstü koşulların kadını çalışma hayatından uzaklaştırması” olarak sıralamak 

mümkündür. Çalışma hayatı başlığı altında ise; “özellikle küçük işletmelerde 

kadın istihdamında kayıt dışılığın fazla oluşu, işverenlerin personel alımından 

başlayan “cinsiyetçi” yaklaşımları, işverenlerin evlenince/çocuğu olunca 

ayrılacağı düşüncesiyle kadın personele yatırım yapmak istememesi, kadın 

çalışanlara “eşit işe eşit ücret” ödenmemesi olarak sıralanabilir. Son olarak; kadın 

çalışanlar başlığı altında ise; “eğitim seviyesinin düşüklüğünden kaynaklı 

“mesleksizlik” olgusu, İŞKUR eğitimlerinin iş bulmada üstlendiği katkının 

beklenenden düşük olması, çalışma hayatına giren kadınların “rol çatışması” 

yaşaması, kadınların kariyer planlarında ayrımcılığa maruz kalmaları ve çalışma 

ortamında kadınlara yönelik düzenlemelerin olmaması” sıralanabilir.  

 

Şekil 13. TRB2 Bölgesinde Kadınların İşgücüne Katılımlarının Önündeki 

Engeller 
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Kadın istihdamının önündeki engellerin aşılması için bazı çözüm önerilerini şu 

başlıklar altında sıralamak mümkündür: 

 Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları 

yapılması 

 Çalışan kadının geleneksel rollerinde eş ve ailenin yardım/ desteğinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 

 Başarılı çalışan kadın örneklerinin (Rol model) artırılarak topluma 

tanıtılması 

 Bölgede “Kadın işi” olarak tanımlanan iş alternatiflerinin geliştirilmesi 

 Bölgesel işsizliğin azaltılmasına yönelik desteklerin artırılması 

 Kayıt dışı personel çalıştırmaya yönelik yaptırımların artırılması 

 İşyerlerine yönelik kadın çalışan kotası uygulamasının desteklenmesi 

 Sağlanacak devlet destekleri ile işverenlerin kadın çalışanlarını 

artırmalarının özendirilmesi 

 Kadınlar ve erkekler arasında ücret eşitsizliğinin giderilmesine yönelik 

yasal uygulamalara geçilmesi 

 İŞKUR eğitimlerinde kalite ve çeşitliliğin artırılması, sertifikalandırmanın 

işe girişte önceliği/öneminin artırılması 

 Kadınlara yönelik olarak meslek edinme ve rehberlik çalışmalarının 

geliştirilmesi 

 Çocuk ve yaşlı bakım hizmet ve olanaklarının (Düşük gelirli çalışan 

kadınlar dikkate alınarak) iyileştirilmesi 

 Esnek çalışma olanaklarının geliştirilmesi 

  İşyerlerinde kadınlara yönelik olarak çalışma koşulların iyileştirilmesi 

 İşyerinde yaşanan baskıların (Duygusal, fiziksel taciz gibi) önlenmesine 

yönelik kadın çalışanların bilinçlendirilmesi ve yasal süreçlerde haklarının 

korunması 

 

 

SONUÇ 

TRB2 Bölgesi’nde kadın istihdamının genel yapısının analiz edildiği bu 

çalışmada, bölgede kadınların işgücü piyasasındaki yeri (işgücüne katılım oranı, 

işsizlik oranı, istihdam oranı, işgücünün kayıtlılık durumu, istihdamın sektörel 

dağılımı) ele alınmıştır. Bu kapsamda, kadınların bölgede işgücü piyasasındaki 

yerinin erkeklere nispeten düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca kadınların işgücüne 

katılımını etkileyen faktörler; eğitim durumu, yaş ve işteki durum kapsamında 

değerlendirilmiştir. TRB2 Bölgesinde kadınların işgücüne katılımın önündeki 

engeller; “kadınlara yönelik geleneksel bakış açısı, bölgede kadına yönelik iş 

olanaklarının yetersizliği, işverenlerin işe alımlarda başlayan cinsiyetçi 

yaklaşımları, eğitim düzeyinin düşüklüğünden kaynaklanan mesleksizlik olgusu, 
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kadının geleneksel yükümlülüğüyle ilgili hizmetlerin yetersizliği vb. başlıklar 

altında toplanmıştır. Bu kapsamda, işgücünün önemli bir kesimini oluşturan kadın 

işgücünden daha etkin faydalanılması, kalkınma hamlelerinin başarılı olması, 

daha sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu kazanılması ve kalkınmanın daha 

kapsamlı hale getirilmesi noktasında bir dizi öneride bulunulmuştur. TRB2 

Bölgesinde kadınların çalışma hayatına katılımını artırmada stratejik çözüm 

önerileri; “toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yönelik eğitim ve farkındalık 

çalışmalarının yapılması,  başarılı çalışan kadın örneklerinin artırılarak topluma 

tanıtılması, Bölgede “kadın işi” olarak tanımlanan iş alternatiflerinin 

geliştirilmesi, işyerlerine yönelik kadın çalışan kotası uygulamasının 

desteklenmesi, kadınlara yönelik meslek edinme ve rehberlik çalışmalarının 

geliştirilmesi, işyerlerinde kadınlara yönelik çalışma koşullarının iyileştirilerek, 

işyerinde yaşanan baskıların (duygusal, fiziksel taciz vb.) önlenmesine yönelik 

kadınların bilinçlendirilmesi” başlıkları altında toplanmıştır. 

Son olarak, kadınların toplumsal hayatta aktif bir rol almaları, erkekler ile eşit 

haklara sahip bulunmaları ve refah artışından pay alabilmeleri kalkınmaya destek 

olan önemli bir unsurdur. Bu bağlamda, ülkelerin ekonomik kalkınmayı 

gerçekleştirebilmeleri ve sürdürülebilir refah düzeyine erişebilmeleri için 

kadınlara işgücü piyasasında gerekli imkânı sunmalı ve kadınların toplumun 

ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesinden hareketli mevcut politikalarını bu 

yönde düzenleyerek gözden geçirmelidir. 
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Geçiş Ekonomilerinde Marka Farkındalığı Ve Yüksek Kalite 
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Özet 

Geçiş ekonomilerinde işletmelerin daha kaliteli mal ve hizmet üretebilmeleri, rekabet 

edebilme reflekslerini geliştirebilmeleri ve iş yaşamında devamlılıklarını koruyabilmeleri, 

sahip oldukları markaların tüketici tarafından diğer markalardan farklı algılanması ve 

tercih edilmelerine bağlıdır. Bu çalışma kapsamında, öncelikle işletmenin dışa dönük 

yüzü olan pazarlamanın, kalitenin yanı sıra içinde bulunduğu toplumun kültürel 

eğilimlerini ve yaşam biçimlerini de içine alan müşteri odaklı bir yaklaşımla 

yönetilmesinin önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır. Devamında, müşterinin istek ve 

beklentilerini üstün kalite-makul fiyat dengesinde üretilen mal ve hizmetlerin 

markalaştırılması, kültürel faktörler yardımıyla marka farkındalığı ve tüketicilerce yüksek 

kalite algılaması yaratılması hususlarında literatür çalışması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geçiş Ekonomisi, Marka Farkındalığı, Yüksek Kalite, Kültürel 

Faktörler. 

 

Cultural Factors in Transition Economies in the Context Of The Relation Brand 

Awareness and High Quality 

 

Abstract 

In transition economies, for businesses to produce better quality goods and services, to 

develop their competitive reflexes and to maintain their continuity in the workplace 

depend on customers' preferences and different perception of their brands from other 

brands by the consumer. Within the scope of this study, it was emphasized the importance 

and necessity of the managing with a customer-focused approach of marketing which is 

the outward facing face of the business including the cultural tendencies and lifestyles of 

the society besides the quality. Afterwards, literature studies were carried out about 

branding of goods and services produced in a superior quality-reasonable price balance of 

customers' requests and expectations, creating brand awareness with the help of cultural 

factors and high quality perception for consumers. 

Key Words: Transition Economy, Brand Awareness, High Quality, Cultural Factors. 
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GİRİŞ 

1989 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra adeta “20. yüzyılın en 

büyük jeopolitik depremlerinden biri” (Caratini,1992) olarak kabul edilen doğu 

blokunun yıkılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya ülkeleri 

siyasi istikrara kavuşmak için oldukça zor günler geçirmişlerdir. Bu zorluk, 

coğrafi ve ekonomik konumdan daha çok bağımsız bir devlet geleneğine sahip 

bulunmama faktörü ile ilgili olmuştur (Reznikova, 1997:56). Böyle bir sosyo-

ekonomik yapının olumsuzluklarından fazlasıyla nasibini alan bu ülkelerin 

“merkezi planlı bir ekonomik sistem” den “piyasa ekonomisi” ne geçme çabaları 

başta Türkiye olmak üzere batı ülkeleri ve uluslararası finans kuruluşları 

tarafından da desteklenmiştir. 

Geçiş ekonomilerinde işletmelerin daha kaliteli mal ve hizmet üretebilmeleri, 

rekabet edebilme reflekslerini geliştirebilmeleri ve iş yaşamında devamlılıklarını 

koruyabilmeleri, sahip oldukları markaların tüketici tarafından diğer markalardan 

farklı algılanması ve tercih edilmelerine bağlıdır. İşletmeler açısından hayati önem 

taşıyan marka, tüketici satın alma sürecinde de önemli bir unsurdur. Zira klasik bir 

ifadeyle işletme “Ürün” üretirken, tüketici “Marka” satın alır. 

Marka ile ilgili basit bir tanım yapmak gerekirse marka, bir firmanın mal ve 

hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeye ve farklılaştırmaya 

yarayan isim, sembol, tasarım veya bunların bileşimidir (Kotler, 1997:443). 

Markanın temel tanınırlığı tüketici nezdinde farkındalık oluşturarak sağlanabilir. 

Bu nedenle markanın oluşabilmesi tüketicinin zihnine yerleşmesi ve etki 

edebilmesiyle mümkündür. Marka farkındalığı ise, bir kişinin belirli bir marka 

hakkında sahip olduğu iyi veya kötü bilgiler toplamından oluşmaktadır 

(Valkenburg ve Bujizen, 2005:461).Tüketiciler tarafından tanınan bir marka 

tanınmayan bir markaya kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Markanın, 

tüketicilerin tercih seti içerisine yeni girmesi durumunda markanın tercih edilmesi 

marka farkındalığına bağlı olmaktadır. Tanınmayan ve marka farkındalığı düşük 

markaların tüketiciler tarafından tercih edilme şansı çok düşüktür (Gilbert, 

2003:319). 

 

GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE MARKA FARKINDALIĞI 

Geçiş ekonomileri kavramı, ekonomi literatürüne son 30 yılda girmiş ve dünya 

nüfusunun 1/4 ’ünü etkileyen bir ekonomik ve siyasi dönüşümü içermiştir. Geçiş 

ekonomisi ile kastedilen husus, eskiden sosyalist düzenle yönetilen ülkelerin, 

özellikle 1989’da Berlin duvarının yıkılmasından sonra, piyasa ekonomisini 

benimsemeleri ve piyasa ekonomisine ulaşmak için ekonomik ve siyasi yapılarını 

değiştirmeleridir (Yavuz, 2005). Sosyalist ekonomik modelden piyasa 

ekonomisine dayalı modele doğru hızlı ve kapsamlı bir geçiş yapan bu ülkelerde 

gözlemlenen en belirgin özellik üretici ve tüketici davranışlarındaki değişimdir.  

Ekonomik boyutta baktığımızda, insan kalitesinin değişmesi, yaşam tarzlarının 
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farklı şekillenmesi, dünyadaki gelişim ve değişime ayak uydurma çabaları adeta 

kabuk değiştirme, tam bir dönüşüm yaşama deneyimi şeklinde görülmektedir. Bu 

değişimin iki boyutu bulunmaktadır; Bunlardan biri hükümetler tarafından 

gerçekleştirilmiş, geniş bir yapısal-kurumsal reform dizisi, bir diğeri ise, 

ekonomik davranışlar ve kuramlarda meydana gelen değişimdir (Staehr, 2003). 

Özellikle henüz yeterli düzeyde ekonomik istikrar ve rekabet koşulları oluşmamış 

geçiş ekonomisine sahip ülkelerde işletmeler açısından marka farkındalığı; 

devamlılık, sektöre hakim olma, rekabet edebilirlik ve tercih edilebilirlik 

nedenlerinden dolayı çok daha önemli hale gelmiştir. İşletmelerin coğrafi olarak 

Çin ve Rusya gibi rekabet edebilmenin mümkün olmadığı çok güçlü üretim alt 

yapılarına sahip ekonomilere yakınlığı bir takım olumsuzlukları da beraberinde 

getirmektedir. 

Marka farkındalığı, tüketicinin hafızasında markanın rakipleriyle karşılaştırmalı 

olarak aldığı yerdir. Marka farkındalığı, tüketicinin satın alma sürecinde önemli 

bir rol oynamaktadır. İlgili hedef kitlenin zihninde olumlu yönde bir çağrışım 

yapabilme ve gereksinim esnasında ilk akla gelme olgusu farkındalık seviyesinin 

ulaşmak istediği düzeydir. Tüketicilerin marka farkındalık düzeyleri, en alt 

düzeyde markanın farkında olunmamasından en üst düzeyde ürün kategorisi 

içerisinde akla gelen ilk marka olma arasında değişmektedir (Aaker, 1991:63). 

Tüketici zihninde marka varlığının gücü olarak tanımlanan marka farkındalığının 

oluşabilmesi için markayı tanıması ve markayı hatırlaması gerekmektedir. 

Böylelikle tüketici satın alımlarımda ilk tercihi tanınma ve hatırlanma seviyesini 

elde edebilen marka elde etmiş olacak ve rakiplerinin elde edemedikleri çok 

büyük rekabetçi bir avantajın da sahibi olacaktır. 

 

MARKA FARKINDALIĞI OLUŞTURMADA KÜLTÜREL FAKTÖRLER 

VE YÜKSEK KALİTE İLİŞKİSİ 

Değişimin çok hızlı bir şekilde yaşandığı dünyamızda, işletmelerin varlıklarını 

devam ettirebilmeleri için geçmişte değişime uyum sağlamaları yeterli 

olmaktaydı. Bugün ise değişime uyum kadar, bu uyumun hangi yaklaşımla 

gerçekleştirileceği hususu daha önemli hale gelmiştir. Günümüzde pek çok 

işletme çevresini kontrol edilemeyen bir unsur olarak görüp pasif bir yaklaşımla 

ona uymaya çalışmaktadır. Oysa, bir çok araştırma göstermiştir ki proaktif bir 

yaklaşımla marka farkındalığı yaratabilen ve kurumsal kimlik oluşturabilen 

işletmeler çok daha başarılı olmaktadır. 

İşletmenin dışa dönük yüzü olan pazarlamanın, kalitenin yanı sıra içinde 

bulunduğu toplumun kültürel eğilimlerini ve yaşam biçimlerini de içine alan 

müşteri odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi; işletmelere rekabetçi üstünlük 

kazandırırken aynı zamanda beklenmedik olumsuz gelişmelerden daha az 

etkilenmelerini de mümkün kılacaktır. Müşteri odaklı pazarlama fonksiyonu, 

müşterinin istek ve beklentilerini üstün kalite-makul fiyat dengesinde üretilen mal 
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ve hizmetlerin markalaştırılması, kültürel faktörler yardımıyla marka farkındalığı 

ve tüketicilerce yüksek kalite algılaması yaratılmasına katkı yapacaktır. 

Küresel pazarlara entegre olmuş ülkelerde ulusal pazarlama faaliyetleri ile 

uluslararası pazarlama faaliyetleri arasında büyük benzerlik vardır. Bunun en 

önemli istisnası ise, her ülkenin sahip olduğu kültürel farklılıkların aşılması 

gereken en önemli bir engel oluşturduğu gerçeğidir. Eğer ülkeler arasında kültürel 

yakınlık ve benzerlik varsa ekonomik ve ticari ilişkiler daha kolay başlatılıp 

istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmektedir. Yapılan literatür taramasında bu olgu 

açık bir şekilde ortaya konmaktadır. 

Müşterinin satın alma kararında kaliteli ürün, kültürel değerler, marka 

farkındalığı, algılanan yüksek kalite ve satın alma kararının yer aldığı pazarlama 

süreci şöyledir; Kültür, belli bir coğrafyada çok uzun süre birlikte yaşayan 

insanların sahip oldukları ortak değerler, normlar, inançlar, tutumlar, davranış 

kalıpları, gelenek ve göreneklerin bütününün oluşturduğu nesilden nesile aktarılan 

sosyal bir mirastır. Kültürler, toplumlar arasında görünmez duvarlar örerek 

farklılık yaratan unsurlardır. Kültürün oluşumunda dil, din, ortak bir tarihi geçmiş, 

coğrafi yapı, sosyo-ekonomik yapı ve teknolojinin etkileri vardır. 

Şekil 1: Kültürel Faktörlerin Satın Alma Karar Sürecindeki Yeri 

 

 Kaynak: (Odabaşı ve Barış, 2002). 

 

Kültürel Faktörler 
Kültür bir değişken olarak tüketicilerin davranışlarını etkilediği için 

pazarlamacılar tarafından anlaşılması gereken bir kavram halini almıştır. 

Pazarlama sadece değişen kültüre adapte olmakla kalmaz aynı zamanda kültürel 

sürecin aktif bir parçası halini alır. Örneğin, Nestle markası çay tüketimi çok 

yoğun olan Japonya ve İngiltere pazarına girerek bu ülkelerdeki tüketim 

alışkanlığını etkilemiş ve hazır kahve tüketimini çay tüketimine karşı alternatif 

olarak sunarak büyük ölçüde başarı elde etmiştir (Odabaşı ve Barış, 2002). 

Aldığımız ekmeğin türünden (organik, çavdar, taş fırın, tam buğday, francal) tutun 

da kullandığımız arabanın modeline kadar seçtiğimiz ya da reddettiğimiz bütün 

markalar, bizim modern dünyadaki yerimizi belirlememize yardımcı olur. 

Markalar bizim “kim olduğumuzu” yani “kimliğimizi” ifade eder. 

 

İçinde yaşadığı kültürü iyi özümseyen ve bu kültürel öğeleri doğru bir dille 

yansıtan markalar toplumda kök salar. Marka konusu, insan-toplum ilişkisi içinde 
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antropologların kendi ustalıklarını konuşturdukları, çok iyi analiz yaptıkları, çok 

değerli katkıda bulundukları bir konudur. Markaların toplumsal (kültürel) 

boyutlarını en iyi ve en zarif anlatan bilim adamı John F. Sherry’dir. Sherry’ye 

göre, “bir markanın içinde bulunduğu kültürdeki yerini çok iyi anlaması gerekir. 

Fakat bu anlam sabit bir anlam değildir, toplumsal (kültürel) dinamikler 

değiştikçe markanın sahip olduğu anlam özünde aynı kalsa da değişen tüketiciyle 

birlikte değişir (metamorfoza uğrar). Değişmesi gerekir. Bu anlamda her 

markanın bir özgeçmişi olur (Cultural Biography). Arçelik markasının 

1970’Ierdeki anlamıyla bugünkü anlamı farklılaşmıştır ama özünde aynıdır. 

Arçelik tüketicisiyle birlikte evrim geçirmiş, kendi biyografisini (özgeçmişini) 

tüketicisiyle birlikte yazmıştır” (www.temelaksoy.com). 

Özellikle uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmalar, toplumların kültürleri 

konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Kültürlerin ve alt kültürlerin birbirleriyle benzer 

olmaması firmaları zora sokmaktadır. Her toplumda aynı pazarlama stratejilerini 

kullanmak büyük hatalara sebep olabilir.  

Toplumların değerlerini, satın alma biçimlerini, sembollerini ve dillerini 

anlayamamak bu hataların oluşmasındaki temel etkenlerdir. Markalar 

tüketicilerinin düşündüğünü düşünmek; hissettiğini hissetmek; üzüntüsünü ve 

sevincini paylaşmak; bu hayatı onlarla birlikte yaşamak zorundadır. Markalar 

boşlukta değil, hayatın içinde var olur. Her marka ruhunu içinde yaşadığı 

kültürden alır. Bu kültürle bağ kurmayan marka tüketicisiyle hiç bağ kuramaz. 

Örneğin, General Motors’un 1980’lerde Avrupa pazarında tutundurma faaliyeti 

olarak kullandığı sloganının korkunç dikkatsizlikle yanlış çevrilmesi toplumda 

hayal kırıklığı oluşturmuştur (Runyon ve Stewart, 1987). 

Yüksek Kalite İlişkisi 
Avrupa Kalite Organizasyonu kaliteyi, bir mal ya da hizmetin alıcının isteklerine 

uygunluk derecesi, olarak tanımlamaktadır (Bozkurt ve Asil, 1995:34). Yüksek 

kalite, ürün veya hizmetlerin genel olarak üstünlüğü veya mükemmelliği hakkında 

tüketicilerin sübjektif yargılarıdır. Kalite, tüketici veya kullanıcının (yöneticiler 

veya uzmanların değil) ürünün kalitesi hakkında sübjektif değerlendirmeleridir. 

Yüksek kalite, ürünün gerçek kalitesi değildir, fakat tüketicinin ürünü sübjektif 

olarak değerlendirmesi sonucunda ürünün performansının üstünlüğü veya 

mükemmelliği hakkındaki yargılarıdır (Parasuraman vd., 1988:15). Öyleyse, bir 

mal ya da hizmet alıcısının isteklerine ne kadar uyuyorsa o kadar kaliteli 

demektir. 

Başarılı ve kaliteli bir markanın karakteristik özelliği, fonksiyonel ihtiyaçları 

karşılayan ürüne, çeşitli psikolojik ihtiyaçları da karşılayan ilave değerleri 

ekleyebilmesidir (Crimmins, 1992:14). Kalite olgusu tüketicinin zihninde oluşan 

bir süreçtir. Süreçte tüketicinin zihninde depolanan bilgi, mantıklı iç bağlantılarla 

düzenlenmiştir ve hiyerarşik şekilde sıralanmaktadır (Franzen, 2002:57).  

 

http://www.temelaksoy.com/
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Marka yönetimi içinde bir marka isminin seçilmesi, markayı sembolleştirme ve 

kurumsallaştırma, müşterilerin algıladığı kaliteyi arttırma faaliyetlerini 

içermektedir. Algılanan kalite, tüketicilerin, bir ürün ya da hizmetin alanındaki 

alternatifleriyle ilgili ya da o ürün veya hizmetin planlanan amaçlarına uyum 

sağlamasıyla ilgili algılarını ifade eder (Keller, 2003). Algılanan kalite, satın alma 

nedeni oluşturarak farklılaşma veya konumlandırma ile kanal üyelerinin dikkatini 

çekerek, daha yüksek fiyatı destekleyerek ve hat uzantılarına temel oluşturarak bir 

değer yaratır (Odabaşı ve Oyman, 2002). 

Tüketici, ürün ve hizmetleri satın almak üzere tercih yaptığı sırada ürünlere 

yönelik algılamış olduğu kaliteden güdülenir. Özellikle ürün kalitesi bir 

işletmenin rekabet üstünlüğü elde etmesinde temel bir unsurdur (Kılıç ve Çağıran, 

2005:56-62). Ürün veya hizmeti sunan markanın kalitesinin üst düzeyde 

algılanması, yüksek seviyeli fiyatla satılmasına yardım ederek pazarlamacıyı, 

rakiplerine karşı yüksek fiyat rekabetinden korur. Aynı zamanda markaya yönelik 

algılanan kalitenin olumlu biçimde gelişmesi, markanın muhtemel bir durumda 

oluşturacağı marka genişletme stratejilerini de kolaylaştırır (Pride ve Ferrell, 

1997). 

Yüksek kalite, değişik nedenlerle markanın bulunduğu konumu yükselten bir çeşit 

marka organizasyonudur (Aaker, 1996). Bu nedenler sıralanacak olursa; 

Tüm marka organizasyonları içinde sadece algılanan kalite finansal performansı 

etkilemektedir. 

Algılanan kalite iş konusunda genellikle büyük bir güven unsurudur. 

Algılanan kalite markaya yönelik oluşturulan bakış açısıyla bağlantılı ve tüm 

diğer algıları da etkilemektedir.  

Yüksek kalite marka değerinin merkezinde bir unsurdur. Marka imajının çok 

önemli olduğu pazarlarda marka farkındalığı oluşturabilmek için üretim 

kalitesinin yanı sıra pazarlama ve satış faaliyetleriyle birlikte oluşturulan kalite 

algılaması da önemli bir yer tutar. Tüketiciler ürünleri sadece işlevsel faydaları 

nedeniyle satın almazlar. Elbette ki tüketimin insanlar için sembolik bir değeri de 

vardır. Dolayısıyla markanın tüketiciler üzerinde oluşturmak istediği sembolik 

anlamı da yönetebilmek gereklidir. Ambalaj, tasarım, yaratıcılık, reklam, ürünün 

satıldığı mağaza ve ortam, satış sonrası servis ve müşteri ilişkilerini kapsayacak 

pazarlama ve satış kalitesi üzerine de yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu toptan 

kalite oluşturma çalışmaları tüketicilerin markaya yönelik kalite algısını ve 

farkındalık yaratma sürecini etkileyecektir. 

 

SONUÇ 

Geçiş ekonomilerinde işletmelerin daha kaliteli mal ve hizmet üretebilmeleri, 

rekabet edebilme reflekslerini geliştirebilmeleri ve iş yaşamında devamlılıklarını 

koruyabilmeleri, sahip oldukları markaların tüketici tarafından diğer markalardan 
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farklı algılanması ve tercih edilmelerine bağlıdır. İşletmeler açısından hayati önem 

taşıyan marka, tüketici satın alma sürecinde de önemli bir unsurdur. Zira klasik bir 

ifadeyle işletme “Ürün” üretirken, tüketici “Marka” satın alır.  

Orta Asya ülkelerindeki toplumsal değişim ekonomik ve sosyal yapıya bağlı 

olarak tüketmiş oldukları mal ve hizmetlerle ilgili beklentilere de yansımaktadır. 

Müşteri memnuniyeti ve farkındalık yaratmanın yolu düzenli olarak müşteri istek 

ve beklentileri doğrultusunda mal ve hizmetleri geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

İşletmenin dışa dönük yüzü olan pazarlamanın, kalitenin yanı sıra içinde 

bulunduğu toplumun kültürel eğilimlerini ve yaşam biçimlerini de içine alan 

müşteri odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi; işletmelere rekabetçi üstünlük 

kazandırırken aynı zamanda beklenmedik olumsuz gelişmelerden daha az 

etkilenmelerini de mümkün kılacaktır.  

Müşteri odaklı pazarlama fonksiyonu, müşterinin istek ve beklentilerini üstün 

kalite-makul fiyat dengesinde üretilen mal ve hizmetlerin markalaştırılması 

kültürel faktörler yardımıyla marka farkındalığı ve tüketicilerce yüksek kalite 

algılaması yaratılmasına katkı yapacaktır. 
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Sosyal Girişimlerde Muhasebeleştirme İşlemleri Üzerine Bir 

Değerlendirme 
Nazan Güngör KARYAĞDI  

             Öğretim Görevlisi 

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Muhasebe ve Vergi Bölümü 
ÖZET 

Çağımızda, hızla artan rekabet ortamında varlığımızı devam ettirebilmek ve gelişen 

teknolojiye ayak uydurabilmek ülkelerin gelişmişlik ekonomik düzeyleri ve toplumsal 

kalkınmaya bağlıdır. Bilgi toplumu olarak tanımlanan çağımız, kültürel ve toplumsal 

dönüşüme bağlı olarak beraberinde sosyal girişimcilik kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu 

doğrultuda ekonomik kalkınma, toplumsal fayda, istihdam arttırma ve sosyal gelişim gibi 

değerler kazandırılarak, ülke toplumlarının yaşam kalitesinin artması sağlanmıştır. Çok 

eski geçmişe sahip olmayan bir kavram olarak ortaya çıkan sosyal girişimcilik, 

toplumumuzun refah seviyesini yükseltmek ve yapılan faaliyetlerin kâr amacı gütmeden 

yapılmasını, gönüllülük esasını temel almaktadır. Bu çalışmada söz konusu temeller 

doğrultusunda faaliyet gösteren sosyal girişimcilerin muhasebeye bakış açıları, 

muhasebeleştirme işlemleri gibi konuları kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimci, Sosyal Gelişim, Muhasebe, İstihdam, Rekabet 

 

Evaluation On Accounting Processes in Social Initiatives 

 

ABSTRACT 

In our age, to be able to continue our existence in a rapidly increasing competitive 

environment and to be able to keep up with developing technology depends on the 

development of economic levels and social development of the countries. Our age, which 

is defined as information society, brings together the concept of social entrepreneurship 

depending on the cultural and social transformation. In this way, economic development, 

social benefit, employment increase and social development have been given values and 

the quality of life of the country societies has been increased. Social entrepreneurship, 

which emerged as a concept that does not have a very long history, is based on 

volunteerism, raising the level of prosperity of our society and making profit-making 

activities completely done. In this study, it is aimed to conceptualize the subjects such as 

accounting perspectives and accounting processes of social entrepreneurs operating in the 

direction of the foundations. 

Key words: Social Entrepreneur, Social Development, Accounting, Employment,  

Competition 
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GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı dönüşüm, gelişme, inovatif uygulamalar ve 

entegrasyonların sonucu olarak “sosyal girişimci” kavramı son yıllarda ülkemizde 

ağırlığını arttıran bir konu olarak gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, sosyal 

girişimcilik faaliyeti gösteren organizasyonlar ortaya çıkmaktadır. Toplumsal 

açıdan geri kalmışlığın yok edilmesi ve dünya çapında küresel bir eşitliğin 

dengesi için sosyal amaçlı yapılan çalışmalar özel öneme sahiptir. 

Ülkemizde kâr elde etmeyi amaçlayan ancak bu kârı toplum yararına kullanarak 

toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi isteyen birçok sosyal girişimci vardır. Bunu 

yaparken de çeşitli kurallardan taviz vermemeye de dikkat etmektedirler. Sosyal 

girişimci olarak tanımladığımız kişi ya da organizasyon, şirketler son derece 

yetkin profesyoneller tarafından yönetilmekle beraber faaliyet gösterdikleri alanda 

hem toplumsal fayda oluşturuyorlar hem de kâr elde ederek iş hacimlerini 

büyütmeyi hedeflemektedirler. Bu hedef çerçevesinde elde ettikleri kârı etki 

alanlarını yine toplumsal fayda maximizasyonu doğrultusunda genişletmek için 

kullanmaktadırlar. 

Sosyal girişimciler,  kurumsal yönetim anlayışını saf dışı bırakmayı göze 

almazlar. Kurumsal yönetimin bütün sorumluluklarını üstlenmekle beraber ilgili 

taraflara (diğer bütün paydaşlarına ) karşı oldukça net ve şeffaf bir yapıyla hesap 

vermektedirler. Faaliyetlerini eksiksiz ve düzenli bir şekilde raporlamayı esas 

almaktadırlar. Bu raporlamayı, gerek kurumsal yönetim gerek muhasebe ilkeleri 

ve standartları gerekse finansal raporlamalar açısından tutarlı bir çerçevede 

sunmayı amaç haline getirmektedirler. 

 

GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 

Girişimcilik Kavramı  

Girişimcilik kelimesi  “Taahhüt, bir şeye başlamak, üstlenmek‟ anlamına 

gelmekte ve Türkçe karşılığı, “Müteşebbis” kelimesi ile karşılanmaktadır.
2
 

Girişimcilik, ‘fikrin eyleme geçmesi ve teşebbüse geçme’ anlamına gelir, 

girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma 

süreçlerinin tamamına verilen addır.
3
 

 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde büyük önem kazanmaya 

başlayan girişimcilik, ortaçağdan bugüne kadar birçok araştırmacının 

tanımlamaya çalıştığı kavram olarak hem işletme hem de iktisat literatürünün en 

                                                           
2
 Edip Örücü ve diğerleri, “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel 

Faktörlerin Etkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 2007,s.27. 
3
Mustafa Canbaz ve diğerleri, “İşletme ve Muhasebe Eğitimi alan Üniversite Öğrencilerinin 

Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi”, Uluslararası İşletme ve 

Yönetim Dergisi, Cilt:1,Sayı:3 ,2013, s.231. 



34 
 

fazla ilgi çeken konularından birisi olmuştur.
4
 Buna bağlı olarak birçok literatürde 

girişimcilik tanımı yapılmıştır. Söz konusu tanımların bazıları şunlardır: 

Mucuk (2011)”a göre girişimci; işgücü, sermaye ve doğa olarak belirtilen üretim 

faktörlerini insan ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetleri üretmek üzere 

bulan ve uygun şekilde bir araya getiren kimsedir.
5
 

Schumpeter (1978)”e göre ise, girişimcilik yeni bileşimlerin meydana getirilmesi 

olarak tanımlamış ve bunun da ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu 

belirtmiştir. Yeni bileşimlerin meydana getirilmesi sadece girişimcilerin 

başarabileceği benzersiz bir başarıdır. Schumpeter,  girişimsel faaliyetleri başlatan 

olası bileşimleri; yeni ürün ya da hizmetlerin, yeni üretim yöntemlerinin, yeni 

pazarların, yeni arz kaynaklarının ve yeni organize olma biçimlerinin ortaya 

konması olarak açıklamaktadır.
6
  

 Girişimcilik konusu, işletme literatüründe en fazla araştırma yapılan konular 

arasındadır. Ancak yapılan araştırmalar, konuya artan ilgi ve öneme rağmen 

girişimcilik ile ilgili genel kabul görmüş bir tanım yapmak oldukça zordur. 

Öyleyse, girişimcilik değer yaratmak amacıyla bazı fırsatları ortaya çıkaran ve bu 

fırsatlardan olabildiğince yarar sağlamayı hedef edinen bütün kaynakların bir 

araya getirilerek kullanılması süreci olarak ifade edilebilir. 

 

Girişimciliğin ekonomik ve sosyal olmak üzere temel iki önemli fonksiyonu 

vardır.  

Girişimciliğin ekonomik fonksiyonu içerisinde yer alan maddeler şunlardır: 

 İstihdam hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesinde, 

 Ekonomik olarak kalkınmanın hızlanmasında, 

 Yeni endüstrileri alanlarının ortaya çıkmasında, 

 Refah düzeyinin arttırılması ve geniş bir toplumsal tabana 

yaygınlaştırılmasıyla beraber orta sınıfın güçlendirilmesine katkıda 

bulunma, 

 Bölgesel gelişmişlik farklarının giderek azaltılması ya da ortadan 

kaldırılmasında katkı sağlamaktadır. 

 

Girişimciliğin sosyal alandaki fonksiyonları ise şunlardır: 

 Teknolojik buluşların topluma fayda sağlaması açısından yenilikçi ürün ya 

da hizmetlere dönüştürülmesinde, 

                                                           
4
 Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve Kobi’ler, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004,s.6. 

5
 Canbaz ve diğerleri, s.231. 

6
 Emine Cansız, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman 

Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta, 2007,s.6. 
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 Topluma sosyalleşme açısından değer yaratmada, 

 Toplumsal yapıda da değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında, 

 Girişimciliğin risk üstlenme, yenilikçi ve öncü olma niteliğinden dolayı 

tüm toplumların değişim ve gelişim süreçlerinde işlevseldir.7 

Ülkeler için ekonomik ve sosyal ilerlemenin etkin faktörlerinden biri olan 

girişimcilik yeni kaynaklar oluşturma, üretimde yeni sistemler geliştirerek artış 

sağlama, istihdama büyük ölçüde katkı sağlama, refah ve zenginlik sağlama 

açısından büyük önem arz etmektedir.  Ayrıca, toplumda değişimci, yenilikçi bir 

profilde doğmaktadır.
8
 Ve bu oluşan profil girişimcilik açısından toplumu daha da 

yaratıcı bir seviyeye taşımaktadır. 

Girişimcilik ile ülkelerdeki ekonomik faaliyetler canlanmakta ve ülkenin 

modernleşme sürecinde, çağın gerektirdiği rekabet koşullarına ayak uydurması 

mümkün olmaktadır. Bu durumla da ülkeler, her geçen gün ekonomide faaliyet 

gösterecek girişimci sayısını arttırmaya yönelik çalışmaları arttırmaktadır.
9
 

Girişimci sayısı arttırılırken sadece kâr amacı güden girişimciler değil topluma 

fayda sağlamak amacıyla ortaya çıkan ve toplumun güçlenebilmesi, sosyal 

sermayenin güçlenebilmesi, toplumun sorunlarına çözüm arayan sosyal 

girişimcilerin de sayısının arttırılması önemli bir konu haline gelmektedir.  

 

Sosyal Girişimcilik Kavramı 

Sosyal girişimcilik, toplumların kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Sosyal 

girişimciler yüzyıllardır toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştirme 

çabasıyla önemli dönüşüm ve gelişimlere yol açmışlardır. Sosyal girişimcilik 

kavramını tanımlaya çalışırken birbirinden farklı bakış açıları ve yaklaşımlar söz 

konu olmaktadır. Dolayısıyla bu tanımlar arasındaki kavramsal farklılıkları ortaya 

koymak oldukça önemlidir. Ve bu bağlamda bazı yazarlar, sosyal girişimciliği kâr 

amacı gütmeyen ya da sosyal amaçla oluşturulan bir sektörde yapılan yenilikçi 

faaliyetler olarak görürler. 

Sosyal girişimciliğin somut çıktısı olan sosyal girişimci, toplumda yaşanan 

sorunlar olduğunda, bunun yok edilmesi amacıyla çözümler üretmeye çalışan 

kişidir. Sosyal girişimci ortaya çıkan toplumsal sorunları belirledikten sonra yeni 

                                                           
7 Özlem Çetinkaya Bozkurt ve diğerleri, “Türkiye'de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler 

Üzerinde Nitel Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Cil:1,Sayı:15 ,2012, s.233-234.  

8
 Mihriban Coşkun Arslan ve diğerleri, “Girişimci, Muhasebeci mi Olmalımıdır?-Tokat Organize 

Sanayi Bölgesi Örneği”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, Cilt:2, Sayı:3 

,2016,s.71. 
9 Nazan Yelkikalan ve diğerleri, “Girişimcilik Mesleği ve Türkiye'deki İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinde Girişimcilik Eğitimi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:4 ,Sayı:1, 2006,s.5.  
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stratejiler geliştirerek gerekirse sistemi değiştirerek sorunun ortadan kalkmasını 

sağlamaya yönelik çalışan kişidir. Sosyal girişimciler yalnızca eleştirmekle 

kalmazlar değişimin önünü açabilmek için girişimde bulunurlar.
10

  .Johnson ise; 

sosyal girişimciyi, “refah sisteminin karşılayamadığı veya karşılayamayacağı 

farkına varılmamış, tanımlanmamış bazı ihtiyaçları tatmin etmek için bir fırsatın 

nerede olduğunu fark eden, gerekli kaynakları bir araya toplayan ve bunları bir 

fark yaratmak için kullanan kişidir.” şeklinde tanımlamaktadır.
11

  

 Sosyal girişimcileri tanımlamada yer alan bazı özellikler şu şekilde 

sıralanabilir: 

 İhtiyaç boşluğunu tanımlayan ve bu boşluğu bir fırsatla ilişkilendiren, 

 Engellerin üstesinden gelen ve karşılaşılan risklerle baş eden, 

 Gerekli ağları kurmak amacı ile diğer kişileri bir araya getiren ve bir amaç 

çevresinde birleştiren, 

 İhtiyaç duyulan kaynakları bulma amacı taşıyan 

 Riski kontrol etmek amacıyla uygun sistemleri öne süren kişilerdir.12  

Sosyal girişimciler, sosyal değer yaratmak ve sürdürmek amacıyla değişim ajanı 

olarak davranan kişi/kişilerdir. İşletme girişimcileri gibi sosyal girişimciler de 

yeni organizasyonlar kurarlar, yenilik programlarını uygularlar ve yeni hizmetleri 

organize ederler.Sosyal girişimciler, hükümetlerin amaçlarına ulaşmalarında 

önemli bir rol oynayan bir takım başarı kriterleri belirlemiştir. Bunlar şöyle 

sıralanabilir  

 Sosyal girişimlerin amaçları başarma dereceleri, 

 Mevcut faaliyetleri sürdürmek için gerekli kaynakları elde ederek 

hizmet 

 sağlama ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini garanti etmek, 

 Girişimin büyümesi ve kalkınmak amacıyla gerekli olan kaynakların 

derecesi. 

 Dünyada ve ülkemizde, devletin gücünün yetersiz kaldığı alanlarda 

devlete ve topluma destek olmayı hedefleyen ve sayısı yüz binleri 

bulan birçok sosyal girişimciye rastlamak mümkündür.13 

 

Girişimci ve Sosyal Girişimci Arasındaki İlişki 

                                                           
10 İbrahim Betil, “Sivil Toplum, Sosyal Sermaye, Sosyal Girişimcilik”, Girişimcilik ve Kalkınma 

Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, 2010, s.24. 

11
 Moshe Sharir ve Miri Lerner, “Gauging The Success of Social Ventures İnitiated by Individual 

Social Entrepreneurs”,  Journal of World Business, Cilt:41 ,Sayı: 1, 2005, s.7.  
12

 John L. Thompson, “ The World of the Social Entrepreneur”,  International Journal of Public 

Sector Management, Cilt: 15,Sayı: 2, 2002, s.415 .  
13

 Sharir ve Lerner, s.7-8. 
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Sosyal girişimcilik kavramını anlayabilmek için öncelikle “girişimcilik” ile 

ilişkisinin ortaya konulması gerekir. Girişimcilikteki hedeflerden sosyal 

girişimcilikteki hedeflere, bir sosyal girişimcinin özelliklerine kadar çoklu 

dinamiğe sahip olan bu kavrama, araştırmacıların getirdiği açıklamalara dikkat 

etmek gerekmektedir. Ve buna paralel olarak bu iki kavram arasında nasıl bir 

ilişkinin olduğunu açıkça belirtmek gerekmektedir. 

Martin ve Osberg’a göre; iki kavram arasındaki farkı, sundukları “değer” ile 

ilişkilendirmek gerekir.  bir deyişle, girişimci için sunulan değer, yeni bir ürün ya 

da hizmeti alacak güce sahip bir pazara yöneliktir ve dolayısıyla finansal kar 

yaratma odaklıdır. Hem girişimci hem de yatırımcılar kişisel olarak finansal 

kazanç peşindedir. Sosyal girişimci ise, ne kendisi ne de çoğunlukla yardım 

kurumları ya da devlet örgütleri olan yatırımcıları için finansal kar yaratmak ile 

ilgilenmemekte aksine toplumda daha büyük ölçekli, dönüşümcü fayda elde 

etmeye dönük hareket etmektedir. Buradaki odağı ise kendi başına dönüşümsel 

fayda elde edemeyecek durumda olan, toplumda dikkate alınmamış, ihmal 

edilmiş, yüksek oranda dezavantajlı/mağdur kişilerdir ve onlara değer yaratmak 

üzere güdülenmektedir.
14

 

      Sosyal girişimciyi, girişimciden ayıran dört temel husus vardır. Bunlar;  

      1.Misyon odaklılık, 

      2. Girişim odaklı örgütlerde yer almak, 

      3. Finansal olarak bağımsız, yani kendi gelirini kendi yaratan örgütlerde yer 

almak, 

      4. Girişimci yönüyle davranma.
15

 

 

Bu dört husustan hareketle kar-odaklı girişimci ile sosyal girişimci arasındaki 

ortak ve farklı özellikleri Tablo 1’de olduğu gibi sıralanmaktadır: 

 

Tablo 1: Kar Odaklı Girişimci ve Sosyal Girişimci: Ortak ve Farklı 

Özellikleri 

Kâr-Odaklı Girişimci 

Özellikleri  

 

Her İkisindeki Ortak 

Özellikler  

Sosyal Girişimci Özellikleri 

 

                                                           
14 Ebru Günlü, “Sosyal Girişimcilik Olgusunun Kavramsal Analizi ve Turizmde Sosyal 

Girişimcilik”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştrmaları Dergisi, Sayı:35, 2015, s.25-27. 

15
 Abu Saifan, “Social Entrepreneurship:Definition and Boundaries”, Technology Innovation 

Management Review, Cilt:2 ,Sayı:2 , 2012, s.25. 
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Başarıya yönelen 

Risk alabilen  

Örgütleyici yapıya sahip olan  

Stratejik düşünen  

Değer yaratan  

Birlikçi  

Vurgun yapan  

Yenilikçi  

Adanmış  

İnsiyatif alan  

Lider  

Fırsat değerlendirici 

Kararlı olan   

Bağlı yapıya sahip olan  

Misyon lideri  

Duygusal  

Değişim ajanı  

Fikir lideri  

Sosyal değer yaratan 

Sosyal yönelimli  

Yönetici  

Vizyoner  

Çok güvenilir olan  

Kaynak: (Saifan, 2012, s. 25) 

Araştırmacılar sosyal girişimciliği, “sosyal amaç ile iç içe geçmiş teşebbüs” 

olarak tanımlamaktadırlar. Dees ise, aslında sosyal girişimcinin de bir tür 

girişimci olduğuna dikkati çekmiş; Say’den “değer yaratma”, Schumpeter’den 

“yenilikçilik ve değişim”, günümüz araştırmacılarından Drucker ve 

Stevenson’dan “fısatları görme” ile “beceriklilik” özelliklerini almış ve sosyal 

girişimciyi;  “Sosyal değer yaratma amacını yerine getirmek için yeni fırsatları 

sürekli takip eden, sürekli yenilikçi ve değişimci yapıda olan, sınırlı kaynağa 

rağmen cesur girişimde bulunabilen, sonuçların arkasında durabilen ve yüksek 

derecede güvenilirliğe sahip kişi olarak tanımlamıştır”.Yine sosyal girişimcinin 

sahip olduğu vizyoner olma, sosyal olma, yönetici olma ve güvenilir olma aynı 

zamanda bir girişimcinin de sahip olduğu özellikler olarak bilinmektedir.
16

  

 

Saifan,  olaya hareket alanı sınırlarını belirleyerek yaklaşmıştır. Bu kapsamda iki 

hareket alanı ortaya koymuştur; 

a) Gelir yaratan stratejilere sahip kar amacı gütmeyen (sosyal ve ticari 

aktivite içinde olan ve kendi gelirini yaratmaya çalışan)  

b) Misyon odaklı stratejilere sahip kar amacı güden (sürdürülebilir ve hem 

kurucusunun hem de yatırımcılarının finansal kazanç elde ettiği).  

Saifan’ın yapmış olduğu bu sınıflandırmada gelir yaratan stratejilere sahip kar 

amacı gütmeyen bir örgütte, girişimci hem sosyal hem de ticari olan bir örgütte 

faaliyet göstermekte, gelir ve kar ise sadece sosyal değer yaratmak üzere 

kullanılmaktadır. Burada örgüt ya bir kaynağa bağlıdır ya da kendi kendisine 

yetmektedir. Bu noktada Kızılay kaynağa bağlı, Ege Orman Vakfı ve Hayvan 

Hakları Federasyonu (Haytap) ise kendisi için gelir yaratan örgütlere örnek olarak 

verilebilmektedir. Öte yandan misyon odaklı stratejilere sahip kar amacı güden 

örgütlerde sosyal ve ticari faaliyetler görülmekte ve amaç da sürdürülebilirlik 

olarak ortaya çıkmaktadır. Burada da girişimci hem sosyal hem de ticari olan bir 
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 Günlü, s.28. 



39 
 

örgütte faaliyet göstermekte olup, örgüt mali açıdan bağımsızdır ve hem kurucular 

hem de yatırımcılar bireysel kazanç elde etmektedirler. Örnek olarak ise 

Microsoft, Apple verilebilir.
17

  

Bütün bunlar dikkate alınırsa, ister ticari olsun ister kâr amacı olmayan 

kurum/kuruluş olsun sosyal girişimcilerin girişimcilerle ortak yönlerinin olması 

dışında farklı olarak amacı kâr elde etmek değil; toplumsal fayda sağlamak ve 

toplumda sosyal gelişim faaliyetleriyle sosyal değer yaratmaktır. 

        

SOSYAL GİRİŞİMCİ OLARAK ÇALIŞAN İŞLETMELER HAKKINDA 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde sosyal girişimci kuruluşlar, kendilerine ait fonksiyonları ve 

dinamikleri olan bir güç olarak ortaya çıkmaktadırlar. Topluma yarar sağlama 

bilinciyle ortaya çıkan bu güçler, yani işletmeler, dernekler, sivil toplum 

kuruluşları; ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma ve sosyal olarak gelişmenin 

de temelini oluşturmaktadırlar. Sosyal girişimciler, kar amacı güden girişimcilere 

birçok yönden benzemektedir. Örneğin yeni bir örgüt kurma eğilimleri, sosyo-

ekonomik gelişmeye yönelik amaçları, yenilikçi ve kararlı özelliklerinin olması 

gibi benzer özelliklere sahiptir. Sosyal girişimcilik, fırsatları, işbirliğini ve takım 

çalışmasını sosyal ve kurumsal boyutuyla içermeyi ve ticari ilkelerin toplumsal 

konulara da uyarlanmasını gerektirmektedir Kocak ve Kavi’ye göre; sosyal 

girişimci olarak nitelendirilen kuruluşlar kâr amacı gütmeyen gönüllü sivil toplum 

kuruluşları olarak örgütlenebildikleri gibi, faaliyetlerini şirket olarak da 

yürütebilmektedir. Sosyal girişimlerin işleyişinde karşılaştıkları en büyük sorun, 

ticari ve sosyal girişim prensiplerinin aynı kuruluşta bir araya gelmesidir. 

Literatürdeki düşünce sosyal ve ticari alanların birbirlerinden net ve derin 

çizgilerle ayrıldığı yönündedir. Ancak uygulamada aralarındaki belirgin sosyal ve 

kültürel farklılıklara rağmen bu iki alanın arasındaki çizgilerin düşünüldüğü kadar 

net olmadığı görülmektedir. Bu yaklaşımın sert ayrıştırması yerine sosyal ve ticari 

girişimleri devamlı ve aralıksız bir bütünün parçası olarak düşünmek daha doğru 

olacaktır.
18

  

Sosyal girişimcilikte iki farklı yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunun 

birincisi,  kâr amacı olmayan kuruluşların sosyal girişimcilik faaliyetleridir. 

İkincisi ise,  hem sosyal fayda sağlama hem de ticari gelir elde etmek amacıdır.
19
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 Saifan,s.25-28. 
18 Orhan Koçak ve Ersin Kavi, “Sosyal Politika Aktörü Olarak Sosyal Girişimci Belediyecilik”, 

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:3, Sayı: 6, 2014, s.29-32. 

19 Eugene Muscat  ve Michael Whitty, “Social Entrepreneurship:Values-Based Leadership to 

Transform Business Education and Society”,  The Business Renaissance 

Quarterly:Enhancing the Life at Work, Cilt:4, Sayı: 1, 2009,s.34. 
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Sosyal girişimde yer alan bu örgütler, kâr amacı gütmüyor olsalar dahi, ürettikleri 

mal veya hizmetler ile elde ettikleri gelirleri yine sosyal amaçlara yönlendirirler. 

Bu yöntemde söz konusu ticari faaliyet sosyal sorunla doğrudan ilişkili olabileceği 

gibi, aralarında hiçbir doğrudan bağlantı bulunmaması da mümkündür. Bu tür 

yaklaşımı benimseyen kuruluşlar, sosyal girişim faaliyetlerini bağış ve hibelere 

bağımlılıklarını azaltmak ve mali sürdürülebilirliklerini artırmayı amaç 

edinmişlerdir.
20

 Bununla beraber, bazı özel işletmeler, kâr amaçlı kurulmuş olsalar 

dahi, sosyal fayda sağladığı sürece, sosyal girişimci olarak kabul edilmektedirler. 

Örneğin, hastaneler bu tür bir kuruluşlar içerisinde yer alır. Çünkü sağlık 

sorunlarının çözümünde mevcut hastaneler yeterli olmadığında girişimcinin başka 

bir alana yatırım yapması yerine, toplum çıkarlarını gözeterek hastane kurmasında 

da sosyal bir tercih ve buna bağlı olarak da sosyal fayda söz konusu olmaktadır.
21

  

Günümüzde işletmeler artık geleneksel sorumlulukları dışında da toplumsal 

sorumlulukları olduğunun bilincindedirler. Örgütler büyük resmin bir parçası 

olduklarını, dolayısıyla toplumsal sorunlara seyirci kalamayacaklarını 

bilmektedirler.
22

 Bu sorunlara çözüm bulmaya çalışan ve sosyal girişimcilik 

uygulaması denildiğinde akla ilk gelen Muhammad Yunus’tur. Muhammad 

Yunus, Grameen Bankası ve mikro kredinin kurucusu, sosyal girişimciliğin klasik 

bir örneğini teşkil etmektedir. Resmi bankacılık sistemi aracılığıyla kredi 

alamayan, sadece yerel tefecilerin fahiş faiz oranlarını kabul ederek ödünç para 

alabilen Bangladeşli fakir insanlara küçük kredilerle de olsa umut olmuştur. 

Yunus Jobra köyünden 42 kadına 27 $ kredi vererek onların girişimci olmalarını 

sağlamıştır. Verilen kredilerin hepsinin geri ödemesi gerçekleşmiştir. Yunus 

küçük bir krediyle bile kadınların kendilerine gelir getiren bir yatırım 

gerçekleştirdiklerini buldu. Kadınların bu yatırım ile hayatını idame etmenin 

yanında çocuklarının eğitimiyle beşeri sermayesini geliştirerek yoksulluktan 

kurtulmaya yönelik kalıcı bir çözüm olmuştur. Ayrıca kadınların kurduğu işletme 

ile kredilerin geri ödemelerinin gerçekleşmesi mikro kredi sistemin gelişmesinin 

gerekliliğini göstermiştir. Ayrıca bu küçük yatırımlar diğer yatırımları uyararak 

diğer yatırımların gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır.
23

  

Sosyal girişimcilik, sadece ulusal ölçekte değil küresel ölçekte de yansıma 

bulmaktadır. Ancak,  küresel ölçekli olan ve  sosyal projelere desteği giderek daha 

fazla önem kazanan işletme sayısı daha da fazladır. Örneğin, Fransa'da ülkenin 

önde gelen şirketlerinden biri olan Lafarge sosyal sorumluluk projelerine özel bir 
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 Tevfik Başak Ersen ve diğerleri, Sosyal Girişimciler ve Türkiye ( İhtiyaç Analiz Raporu), 

Tüsev Yayınları, İstanbul, 2010, s.7 
21 Senem Besler, Sosyal Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul,2010,s.9. 

22
 Koçak ve Kavi, s.33. 

23 Cuma Demirtaş ve Kahraman Kalyoncu, “Sosyal Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 

Sosyal Girişimciler Örnekler Kapsamını Değerlendirmesi”, 

EconWorld2015@Torino,2015,s.8. 
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ilgi göstermektedir. Şirket, bu kapsamda 2000 yılında Honduras’ta meydana gelen 

hortum felaketinin ardından ülkede sağlık hizmetlerinin yeniden canlandırılması 

için öncü bir rol üstlenmiş ve büyük bir hastane inşa ettirmiştir. Benzer bir 

şekilde, Unilever Güney Doğu Asya’da yerel balıkçılığın sürekliliğini destekleyen 

çeşitli projeleri uygulamaya geçirmiştir. Bu iki işletme örneğinde olduğu gibi 

küresel işletmeler, ulusal hükümetlerin çok ötesinde bir güç ve etkiye sahip 

olabilmektedirler.
24

  

Ülkemizde vakıf modeli ile faaliyet gösteren Anadolu Vakfı 1979’da, kurulduğu 

yıldan bu yana Türkiye’nin her yerinde 50’den fazla eğitim kurumu, yurt, hastane 

ve sağlık ocağı yatırımları gerçekleştirerek devlet kurumlarına devretmişlerdir. 

İdealleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan alanlarda tamamen karşılıksız hizmet 

vererek kalıcı eserler yaratmak amacıyla sağlık ve eğitim alanlarında faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Ayrıca Vakıf 2013 yılında başlatılan Coaching ve Mentoring 

programları ile gençlerin farklı ortamlarda bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla 

yetkinlik kazanarak topluma vizyoner, açık fikirli, küresel anlamda değer 

üretebilen ve fark yaratan bireyler kazandırmayı hedeflemektedir. Anadolu Vakfı, 

parasal kaynağını sadece Anadolu Grubu şirketlerinin bağışlarından sağlıyor. 

Grup şirketleri, her yıl kazançlarının %1 ile %5 arasında bir oranını vakfa 

bağışlıyor. Vakıf da bu gelirle, Türkiye’ye yeni eserler ve eğitimli genç bir nesil 

kazandırmak için çaba harcıyor. Öğrencileri gelecekte meslek hayatına 

alıştırmakla beraber mesleğe ilişkin beklenti ve hedeflerini yönlendirmek için 

faaliyette bulunan sosyal girişimciler de söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda 

ABD’de faaliyette bulunan sosyal girişimler olarak YearUp kurulmuştur. YearUp 

dezavantajlı kesimlerden gelen gençleri iyi işler için hazırlıyor. Böylece bu tür 

inovasyonlarla gelecek yıllarda yeni sosyal teşebbüs ve geleneksel eğitim 

örgütlerinin de işverenlerle işbirliği yapmalarına zemin hazırlamaktadır. Böylece 

nitelikli eleman yetişmesi sağlanmakta ve dezavantajlı grubun topluma 

kazandırılması ve ekonomik büyüme katkı sağlayacak duruma gelmektedir.  

Günümüzde sosyal girişimciliğe önem veren ülkelerdeki verilere bakılacak olursa, 

sosyal girişimlerin yeni bir çalışma alanı yarattığı ve bu nedenle büyük bir 

istihdam potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. 2011 yılında yayınlanan 

Social Enterprise UK raporunda bu girişimlerin küçük ölçekli işletmelere göre 

daha fazla istihdam ve işgücü devir oranı sağladığı ifade edilmektedir. Ayrıca bu 

girişimlerin ekonomiye katkısı ise yılda yaklaşık olarak 24 milyar £ tutarındadır. 

Bu katkı ile İngiltere GSYH’sına % 1 katkı sağlayarak yeni katma değeri yüksek 

istihdam fırsatlarını desteklemektedir. Bu girişimlerin cirolarının ise her yıl hızla 

arttığı raporda ifade edilmektedir. Diğer gelişmiş ülkelerde de bu girişimlerin 

istihdam payları kamu ve özel sektörün istihdam paylarından çok yüksek 

düzeydedir. Günümüzde Almanya’da yaklaşık 1 milyon, Fransa’da 0,8 milyon ve 
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Japonya’da ise 1,4 milyon kişi bu sektörde istihdam edilmekte ve ekonomiye 

katkı sağlamaktadır.
25

 

Gelişen Türkiye’de son zamanlarda ortaya çıkan sosyal girişim örnekleri de 

topluma, STK’lere, özel sektör ve akademik kurumlara inovatif ve yenilikçi bir 

yaklaşımla destek sağlamaktadır. Bunun en güzel örneklerinden biri de “Mikado 

Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı” olan sosyal girişimcidir. 2007 yılında 

kurulan Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, sürdürülebilir kalkınma 

için modeller yaratan bir sosyal girişimdir. Kaynakların mobilize edilmesi ve 

işbirlikleri geliştirilmesiyle sosyal etkiyi maksimize etmekte, çok boyutlu sosyal 

fayda ve toplumsal dönüşüm yaratmaktadır. Mikado, sorumlu bir özel sektörün 

oluşumuna katkı sağlamak amacıyla şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini ve 

kapsayıcı iş modellerini oluşturmalarına ve uygulamaya koymalarına yönelik 

danışmanlık destekleri vermektedir. Aynı zamanda, sürdürülebilir ve şeffaf bir 

sivil toplum yaratma hedefi doğrultusunda demokratikleşme ve aktif vatandaşlık 

ve STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi ve sosyal etkilerinin arttırılması 

konularında birçok sivil toplum kuruluşu ile çeşitli projeler ve eğitimler 

gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak, Mikado, yenilikçi ve inovatif bakış açısı 

ile çeşitli sosyal inovasyon projelerine imza atmakta ve bu kapsamda, özel sektör, 

akademik kurum ve STKlar ile projeler gerçekleştirmektedir.
26

  

Tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve 

duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde 

bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile 

uyumlu yaşamı desteklemek amacıyla ortaya çıkan bir diğer sosyal girişimci ise 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’dir.
27

  

Bunların dışında ülkemizde topluma ve sosyal hayata yenilik ve değer katmak 

adına faaliyet gösteren birçok sosyal girişimci örneği vardır. Bunlar; 

Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı 

Gençtur 

Zumbara 

Eşya Kütüphanesi 
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 Demirtaş ve Kalyoncu, s.9-11. 
26

Mikado."BizKimiz?", 

http://www.mikadoconsulting.com.http://www.mikadoconsulting.com/sayfa/9/biz

-kimiz? 

( 27.03.2018). 

27
Buğday EkolojikYaşamDesteğiDerneği."Biz Kimiz?". 

https://www.bugday.org/portal/hakkimizda.php.   ( 17.04.2018). 
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Askıda ne Var? 

Karanlıkta Diyalog gibi birçok sosyal girişimci vardır. 

Sonuçta, herkes ve her kurum sosyal girişimci olabilmektedir. Önemli olan, 

çevrede sosyal sorunlara duyarlı olmaktır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 

ülkemizde de sivil toplum örgütlerinin sosyal girişimciliğe doğru ilerlemesi 

gerekmektedir. Her ne kadar iki kavram aynı anlama geliyor gibi görünse de, 

aslında sosyal girişimcilik ile sivil toplum örgütü arasındaki temel farkın 

yenilikçilik ve kaynak yaratmak olduğu söylenebilir. Sosyal girişimciliği diğer 

sivil toplum örgütlerinden ayıran en önemli yönü kaynak yaratma ve 

sürdürülebilirlik olarak görülmektedir. Dolayısıyla, bu durumu aşmak için bu tür 

örgütlerin bağış toplamaktan öteye geçip kazanılmış gelire yönelik kâr getirici 

faaliyetlerle birlikte, sosyal yenilikçiliği içinde barındıracak şekilde davranması 

bir çözüm yolu olarak görülebilir.
28

 

 

TÜRKİYEDE MUHASEBE ANLAYIŞI VE SOSYAL 

GİRİRİŞİMCİLERDEKİ MUHASEBE ANLAYIŞI 

Türkiyede Muhasebe Anlayışı  

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarından itibaren gelişen teknoloji ve iş 

hayatında makine ve elektronik cihazların kullanılmaya başlanması, önceden 

mümkün olmayan veri ve bilgilerin oluşturulmasına olanak tanımaktadır. 

Özellikle rekabet avantajı yakalamanın önemli olmaya başladığı bu yüzyıllarda 

işletmelerin muhasebe konusunda en düşük maliyetle en yüksek kâr elde etme 

amacı, bilgilerin toplanması, raporlanması, kontrolü ve ortaya çıkabilecek her 

türlü sorunun çözümü gibi konularda muhasebe bilgi sistemine (MBS) gerekliliği 

ortaya çıkarmıştır.
29

 Muhasebe bilgi sistemi, işletmenin hedeflerine metotlu ve 

sistematik bir biçimde ulaşmasını sağlamaya yönelik olup, bilgi isleme sistemleri 

muhasebe bilgi sisteminin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bilgi isleme sistemleri 

muhasebe bilgi sisteminin ayrıntılı tasarımını oluşturmada ve sistemi uygulamaya 

geçirmede rol oynamaktadırlar. İşletmeler kendilerine uygun bir muhasebe bilgi 

sistemini oluştururken, sistem için gerekli aşamaları yerine getirmeleri 

gerekmektedirler.
30

 

                                                           
28

 Burcu Kümbül Güler, “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik: Ashoka Üyelerinden 

Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt:13, Sayı:3, 2011,s.93. 
29 Timo Hyvonen.,”Management Accounting And Information Systems: Erp Versus Bob”, 

European Accounting Review, Taylor & Francis Journals, Cilt: 12, Sayı: 1, 2003, 

s.155. 

30 Aysel Güney, “Performans Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemi”, Organizasyon ve Yönetim 

Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı:2 , 2012, s.15. 
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İşletmeler etkili bir yönetim sergileyebilmek için belirli ilke ve kurallara uygun 

hareket etmeli ve faaliyetlerini bu kurallar çerçevesinde şekillendirmelidirler. 

Özellikle güvenilir, doğru, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumluluk niteliklerini 

taşıyan uygun, ilgili ve zamanlı bilginin yeri ve önemi işletme yönetiminde son 

derece önemlidir. İşletme yönetiminde ihtiyaç duyulan nitelikli bilgi ise ancak 

kurumsal yönetim anlayışı ve ilkelerinin geçerli olduğu bir işletmede, muhasebe 

bilgi sisteminden sağlanabilir .
31

 

Dünya ekonomisinin gelişmesine paralel olarak artan ticari ilişkiler, muhasebenin 

boyutlarını genişletmiş ve muhasebenin bilgi sağlamak durumunda olduğu kişi ve 

kuruluşlara gereksinim duydukları bilgileri sunmasını zorunlu hale sokmuştur. 

Ancak, aynı anda bu gruplara bilginin sunulması çok kolay olmamakta ve bir 

takım farklılıklar oluşturmaktadır. Bu farklılıkların önlenmesi için bir bilgi sistemi 

olan muhasebenin alt sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Muhasebenin bu alt 

sistemleri temel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar finansal (genel) muhasebe, 

yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesidir. 

Günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye’de 2010’lu 

yıllarda gerçeğe uygun muhasebe ile ilgili gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler 

sonucunda, Türkiye’de gerçeğe uygunluk anlayışında yeni çerçeveler uygulamaya 

alınmıştır. Ülkemizde dört farklı muhasebe düzenlemesinden bahsedildiği 

görülmektedir. Bunlar: 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT), 

Türkiye Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve İlave Hususlar, 

Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı’dır. 

Dört düzenlemede benimsenen muhasebe anlayışının sırasıyla; hazırlanacak 

finansal tablolar, esas alınan muhasebe ilkeleri, benimsenen muhasebe yaklaşımı 

açısından olmak üzere üç kategoride karşılaştırılması yapılmıştır. Hazırlanacak 

finansal tabloların sayısı açısından, muhasebe çerçeveleri karşılaştırıldığında 

ortaya çıkan sonuç aşağıda verilmiştir.
32

 

 

 

                                                                                                                                                               
 
31 Engin Dinç ve Hasan Abdioğlu,” İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi 

Sistemi İlişkisi:İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma” Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 21,2009, s.159.  

32
 Engin Dinç ve Oğuz Yusuf Atasel, “Türkiyede'ki Muhasebe Anlayışının Geliim Süreci ve 

Mevcut Durumun İncelenmesi”,  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 12, 2016,s.277. 
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Tablo 2: Hazırlanacak Finansal Raporlar Açısından Karşılaştırma 

Kaynak: (Dinç ve Atasel , 2016, s. 277) 

 

Buna göre, TMS ve TFRS’leri kullanan işletmeler beş temel finansal tablo 

hazırlamak zorunda iken, MSUGT’ni kullananlar iki temel finansal tablo (bilanço 

ve gelir tablosu) hazırlamak zorundadırlar. MSUGUT ile birlikte “ilave husus”lara 

uyan işletmeler ise dört temel finansal tablo hazırlayacaklardır. YFRÇ’ye göre ise 

hazırlanması zorunlu temel finansal tablo sayısı beş olarak belirlenmiştir. 

MSUGT’ine göre hazırlanan bilançolar ve gelir tabloları ayrıntılı olarak 

hazırlanmakta ve hesaplar ile ilgili detaylar bilanço ve gelir tablosu üzerinde 

verilmektedir. Ayrıca, tam açıklama ilkesi gereği yapılması gereken önemli 

açıklamalarda bilanço ve gelir tablosunun eki şeklinde sunulmaktadır. TMS/TFRS 

ve YFRÇ’de ise bilanço ve gelir tablosu özet olarak sunulmakta, hesaplar ve 

önemli açıklamalarla ilgili bilgiler ayrı bir tablo olarak dipnotlar adı altında 

sunulmaktadır. Yine, MSUGT’inde bilanço olarak adlandırılan finansal tablo, 

TMS ve TFRS’ye 

Göre 

MSUGT’a Göre MSGUT ve İlave 

Hususlara Göre 

YFRÇ (Taslağı)’ye 

Göre 

Temel Niteliksel 

Özellikler; 

 

- İhtiyaca Uygunluk, 

- Gerçeğe Uygun 

Sunum. 

 

Destekleyici 

Özellikler; 

- Anlaşılabilirlik, 

- Karşılaştırılabilirlik, 

- Doğrulanabilirlik, 

- Zamanında Sunum. 

Sosyal Sorumluluk 

Kişilik 

İşletmenin Sürekliliği 

Dönemsellik 

Parayla Ölçülme 

Maliyet Esası 

Tarafsızlık ve 

Belgelendirme 

Tutarlılık 

Tam Açıklama 

İhtiyatlılık 

Önemlilik 

Özün Önceliği 

Sosyal Sorumluluk 

Kişilik 

İşletmenin Sürekliliği 

Dönemsellik 

Parayla Ölçülme 

Maliyet Esası 

Tarafsızlık ve 

Belgelendirme 

Tutarlılık 

Tam Açıklama 

İhtiyatlılık 

Önemlilik 

Özün Önceliği 

Faydalı Finansal 

Bilginin 

Özellikleri (Niteliksel 

özelliklerine 

ayırmadan, 

 

Önemlilik Kavramı’nı 

ve 

İhtiyatlılık Kavramı’nı 

da ayrı olarak ele 

almaktadır.) 

 

- İhtiyaca Uygunluk, 

- Önemlilik, 

- Gerçeğe Uygun 

Sunum, 

- İhtiyatlılık, 

- Anlaşılabilirlik, 

- Karşılaştırılabilirlik, 

- Zamanında Sunum 
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TMS/TFRS ve YFRÇ’de “Finansal Durum Tablosu” olarak, Gelir Tablosu ise 

“Kar ya da Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosu (TMS/TFRS’ye göre), Kar veya 

Zarar Tablosu (YFRÇ’ye göre) olarak adlandırılmaktadır. Yine, MSUGT’inde ek 

finansal tablo olarak yer verilmiş olunan Nakit Akım Tablosu ve Özkaynak 

Değişim Tablosu, TMS/TFRS ve YFRÇ’de temel finansal tablolar olarak 

tanımlanmıştır. YFRÇ yürüklüğe girene kadar yerine kullanılacak olan “İlave 

Hususlar” tebliği ise dört finansal tablonun hazırlanması gerektiğini 

belirtmektedir. Buna göre, MSUGT’in adı geçen bilanço ve gelir tablosunu ekleri 

ile birlikte kabul etmekte, bunlara ek olarak Nakit Akım Tablosu ve Özkaynak 

Değişim Tablosunu’da temel finansal tablolar içine koymaktadır. MSUGT’inde 

yer alan 12 temel kavramdan bazıları muhasebe ilkesi bazıları varsayım 

niteliğindedir. İşletmenin Sürekliliği bir varsayımdır. Geri kalan kavramlar ise 

muhasebe ilkeleri olarak adlandırılabilir .
33

 Muhasebe ilkeleri açısından muhasebe 

çerçeveleri karşılaştırıldığında tespit edilen hususlar Tablo 3’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 3: Muhasebe İlkeleri Açısından Karşılaştırma 

TMS ve TFRS’ye 

Göre 

MSUGT’a Göre MSGUT ve İlave 

Hususlara Göre 

YFRÇ (Taslağı)’ye 

Göre 

Temel Niteliksel 

Özellikler; 

 

- İhtiyaca Uygunluk, 

- Gerçeğe Uygun 

Sunum. 

 

Destekleyici 

Özellikler; 

- Anlaşılabilirlik, 

- Karşılaştırılabilirlik, 

- Doğrulanabilirlik, 

- Zamanında Sunum. 

Sosyal Sorumluluk 

Kişilik 

İşletmenin Sürekliliği 

Dönemsellik 

Parayla Ölçülme 

Maliyet Esası 

Tarafsızlık ve 

Belgelendirme 

Tutarlılık 

Tam Açıklama 

İhtiyatlılık 

Önemlilik 

Özün Önceliği 

Sosyal Sorumluluk 

Kişilik 

İşletmenin Sürekliliği 

Dönemsellik 

Parayla Ölçülme 

Maliyet Esası 

Tarafsızlık ve 

Belgelendirme 

Tutarlılık 

Tam Açıklama 

İhtiyatlılık 

Önemlilik 

Özün Önceliği 

Faydalı Finansal 

Bilginin 

Özellikleri (Niteliksel 

özelliklerine 

ayırmadan, 

 

Önemlilik Kavramı’nı 

ve 

İhtiyatlılık Kavramı’nı 

da ayrı olarak ele 

almaktadır.) 

 

- İhtiyaca Uygunluk, 

- Önemlilik, 

- Gerçeğe Uygun 

Sunum, 

                                                           
33 Yusuf Sürmen ve Abdülkerim Daştan, “Maliye Bakanlığı Vergi Mevzuatı Düzenlemelerinin”, 

Vergi Dünyası Dergisi, 2016,s.25.  

 



47 
 

- İhtiyatlılık, 

- Anlaşılabilirlik, 

- Karşılaştırılabilirlik, 

- Zamanında Sunum 

Kaynak: (Sürmen & Daştan, 2006, s. 22) 

 

Tablo 3 incelendiğinde, muhasebe çerçevelerinin finansal rapor hazırlamada 

dikkate alınacak ilkeleri farklı şekilde ele aldığı ancak özde aynı oldukları 

görülmektedir. MSUGT’inde daha ayrıntılı olarak ele alınan ilkeler ve kavramlar, 

TMS/TFRS ile YFRÇ’de özetlenerek ele alındığı, konuya daha ilkesel yaklaşıldığı 

görülmektedir. TMS/TFRS ve YFRÇ, muhasebe ilkelerini temel ve destekleyici 

şeklinde ikiye ayırmışken, MSUGT’inde böyle bir ayırım yoktur. Yine, MSUGT 

temel kavram (ilke) olarak ele aldığı “Süreklilik” kavramını, TMS/TFRS ve 

YFRÇ temel varsayım olarak ele almıştır. MSUGT’in “ihtiyatlılık, tutarlılık, 

dönemsellik, maliyet esası, tam açıklama, özün önceliği” şeklinde belirtilen 

kavramlar (ilkeler), TMS/TFRS ve YFRÇ’de “Gerçeğe Uygunluk” olarak ele 

alınmıştır. Yine, MSUGT’inde önemlilik, sosyal sorumluluk, gibi kavramlar 

(ilkeler) TMS/TFRS ve YFRÇ’de ihtiyaca uygunluk olarak tanımlanmıştır. 

TMS/TFRS ve YFRÇ’de “anlaşılabilirlik, zamanında sunum ve doğrulanabilirlik” 

ilkeleri MSUGT’inde yoktur.
34

  

2004 yılından sonra Türkiye’de uygulanmaya başlanan TMS/TFRS’ler gerçeğe 

uygun muhasebe beklentisini yükseltmiştir.
35

 Tıpkı YFRÇ’ler gibi YFRÇ’nin 

amacı, işletmelerin büyüklüğü ile finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarına 

uygun olarak, gerçeğe uygun sunum sağlayan kaliteli ve anlaşılabilir finansal 

tabloların oluşturulmasıdır.
36

MSUGT, kural temelli bir anlayışa sahiptir. Bu kural 

temelli anlayış ABD’nin GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri)’ından 

alınmadır. TMS/TFRS ve YFRÇ’lerde ise ilke temelidir. Kural temelli sistemde, 

hesap çerçevesinin yanından hesap planları da oluşturulmaktadır. İşletmelere 

kendi ihtiyaçlarına uygun hesap ismi kullanma şansı tanımamaktadır. İlke temelli 

yaklaşımda ise, sadece hesap çerçevesi belirlenmekte hesap planı zorunlu 

tutulmamaktadır. Her işletme kendi ihtiyacına uygun hesap planını kendi 

belirlemektedir. Ancak, hesap planları hazırlanırken, anlaşılabilir ve ihtiyaca 

uygun olmasına dikkat edilmelidir. YFRÇ yürürlüğe girene kadar onun yerine 

kullanılmakta olan “ilave hususlar” tebliği ise kural temellidir. Kural temelli 

anlayışta, değerleme ölçekleri ve yöntemleri tam olarak kurala bağlanır, mükellefe 

güvenilmez. Oysa ilke temelli anlayışta değerleme ile ilgili ilkeler ortaya konur ve 

mükellefe güvenilir. Ayrıca, ilke temelli anlayışta birçok karar mükellefe 

                                                           
34

 Sürmen ve Daştan, s.22. 
35

 Dinç ve Atasel, s.279. 
36

 YFRÇ, 2015, s.4 
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bırakılmışken, bağımsız denetim zorunluluğu ile güven mekanizması sağlanmaya 

çalışılmıştır.
37

  

MSUGT ve İlave Hususların yerine uygulanacak olan YFRÇ Taslağı KGK 

tarafından yayınlanmıştır. YFRÇ bağımsız denetime tabi olan ancak tam set TMS 

ve TFRS’yi uygulamayan işletmeler için yayınlanmıştır. Taslakta yapılan 

düzenlemeler ile bir taraftan MSUGT ve VUK’daki düzenlemeler devam 

ettirilirken, diğer taraftan tam set TMS ve TFRS’ye uygun düzenlemelere de yer 

verilmektedir.
38

 YFRÇ’de ilke temelli olmasına rağmen vergi için muhasebe 

anlayışından kurtulamamıştır. Yeni TTK ile 2011 yılında gerçekleştirilen devrim 

niteliğindeki düzenlemelerle sermaye şirketlerinde gerçeğe uygun muhasebe 

anlayışı ve bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, kısa süre 

içericinde, vergi denetimi kaygısıyla Kanun’un muhasebe ve bağımsız denetim ile 

ilgili maddelerin kapsamı daraltılmıştır. Gerçeğe uygun muhasebe anlayışı sadece 

bağımsız denetime tabi işletmeler için zorunlu tutulmuştur. Milyonlarca 

işletmenin bulunduğu bir ülkede, gerçeğe uygun muhasebe anlayışına göre 

finansal tablolarını hazırlayan işletmelerin oranı çok düşüktür. İşletmelerin büyük 

çoğunluğu, vergi temelli muhasebeyi devam ettirmektedir. 

Sonuç olarak ülkemizdeki muhasebe anlayışı devlet öncülüğünde olup vergi 

temelli bir yaklaşımla uygulanmaktadır. Ve bu yaklaşım çerçevesinde muhasebe 

meslek mensupları için vergi temelli muhasebe anlayışı bir kültür niteliği 

kazanmıştır. Bu durum ise, gerçeğe uygun muhasebe anlayışının 

uygulanmamasına neden olmuştur.  

Türkiye’de gerçeğe uygun muhasebe anlayışının gelişebilmesi ancak muhasebe 

kültürünün değiştirilmesi ve geliştirilmesine bağlıdır. Muhasebe kültürünün 

gelişmesi için, muhasebe uygulamalarının vergi kanunları ekseninde değil, ticaret 

kanunu ekseninde yönlendirilmesi, işletmelerin hazırladığı finansal tabloların 

çeşitli sektör kuruluşları tarafından birincil evrak olarak dikkate alınması gerekir. 

Ayrıca muhasebe eğitimi veren öğretim kuruluşlarında temel muhasebe 

derslerinin gerçeğe uygunluk anlayışına göre planlanması ve temel muhasebe ders 

kitaplarının vergi kurallarından arındırılarak gerçeğe uygun muhasebe anlayışına 

uygun hale getirilmeli, vergi kuralları ek bilgi olarak verilmelidir.
39

  

 Sosyal Girişimcilerdeki Muhasebe Anlayışı 

Sanayi Devrimi’yle birlikte artan üretim kapasitesi, işletmelerin kârlılıklarını 

arttırmış, daha yüksek kâr elde etmek amacıyla faaliyet gösteren birçok işletme, 

zamanla küresel ölçekte ulus aşırı işletmeler şekline dönüşmüştür. Kârın en 

yüksek seviyeye çıkarılmasına odaklanmış ve bu gaye için faaliyetlerini 

                                                           
37

 Dinç ve Atasel, s.279. 
38

 Yıldız Özerhan, “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağındaki Ölçümleme Esasları 

Üzerine Bir Değerlendirme”,  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 18, Sayı :2, 2016, s.334. 
39

 Dinç ve Atasel, s.280-281. 
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sürdürmekte olan işletmeler, giderek artan bir şekilde kurumsal yapılanmalarının 

dışında toplumsal hayata yönelik katma değer yaratmanın bilincine varmaya 

başlamışlardır.
40

 Bu bilinç doğrultuda,   girişimcilerin risk alma ve sorumluluk 

üstlenebilme, dinamik bir kişilik yapısına sahip olma, yeniliklere açık olma ve 

yenilik yaratma yeteneği, gelişme ve ilerleme, büyüme arzusuna sahip olma, 

bağımsız olma isteği gibi özelliklerinin yanı sıra günümüzde artık muhasebe bilgi 

düzeyinin de iyi olması gerekmektedir. Girişimciler sadece işlerine odaklanıp, 

muhasebe konuları ile yeterince ilgilenmediklerinde başarıya bir bütün olarak 

ulaşmak mümkün olamamaktadır.
41

 Ayrıca var olan ekonomik yapı içerisinde yer 

almak için muhasebe fonksiyonları son derece etkin ve önemli bir rol 

üstlenmektedir. 

Son zamanlarda literatüre giren; amaçları, faaliyetleri vb. açılardan farklı bir 

sektör olarak tanımlanan kar amacı gütmeyen örgütler gündeme oturmaya 

başlamıştır. Bunlar, gönüllü hayır yapan kuruluşlar ve sivil toplum katkılı sosyal 

kurumlardan oluşmaktadır. Günümüzde bu örgütler;  toplumda alt yapı ve gelirin 

sosyal dağılımındaki aksaklıklar, yerel hizmetler gibi çeşitli noktalarda önemli 

roller üstlenmişlerdir. Elde ettikleri karı topluma mal etmeyi amaçlayan ve 

toplumsal fayda için kullanmayı birincil hedef olarak benimseyen  “sosyal 

girişimciler” bu örgütlere en güzel örneği teşkil eder.  

Sosyal girişimciler de tıpkı vakıflar, ticari kuruluş ve kurumlar gibi hesap 

planlamasını üç ana bölümde inceler. Birinci bölümde; muhasebenin ilkeleri ve 

temel kavramları yer alır. İkinci bölümde; mali tablolar başlığı altında yer alan 

bilanço ve gelir tablosu ilkeleri üçüncü bölümde ise tekdüzen genel hesap planı 

yer alır. Bu bağlamda sosyal girişimcilerin faaliyetleri sonucunda söz konusu 

muhasebe kayıtlarına aşağıda örnekler verilmiştir: 

Sosyal girişimcilerin gelir kaynaklarının bağışlardan oluşması durumunda 

muhasebe kaydı temsili örneği şu şekildedir: 

 

Bağışlar nakit yoluyla alınmış ise; 

ÖRNEK: X sosyal girişimci derneğine ABC bağışçısından nakit yoluyla 25.000,-

TL tutarında bağış yapılması durumunda; 

100 KASA                  25.000,- 

            603 BAĞIŞ GELİRLERİ HESABI             25.000,-            

 

                                                           
40

 Betül Gür, “Sürüdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye'de Mikro 

Finansman Uygulamaları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 

1,2012,s.88. 
41

 Arslan ve diğerleri, s.65. 
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ÖRNEK: X sosyal girişimci derneğine ABC bağışçısından banka yoluyla 

35.000,-TL tutarında bağış yapılması durumunda ise; 

 

102 BANKALAR              35.000,- 

 

           603 BAĞIŞ GELİRLERİ HESABI               35.000,- 

 

Kayıtları yapılır. 

Sosyal girişimciler, faaliyetlerini daha iyi yürütebilmek adına kimi zaman duran 

varlık alımı yaparak değer artışı yapabilirler. 

 

Duran varlık alımı yapılmış ise; 

 

ÖRNEK: X sosyal girişimcisi yürütmüş olduğu Y projesi kapsamında 30.000,-TL 

tutarında nakit demirbaş alımı; 40.000,-TL tutarında ise nakit taşıt alımı yapmıştır. 

 

255 DEMİRBAŞLAR              30.000,- 

254 TAŞITLAR                       40.000,- 

           

                               100 KASA                   70.000,- 

 

ÖRNEK: X sosyal girişimcisi yürütmüş olduğu Y projesi kapsamında 18.000,-TL 

tutarında demirbaş alımı yapmıştır. 

 

255 DEMİRBAŞLAR               18.000,- 

 

             329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR      18.000,- 

 

Kayıtları yapılır. 

Sosyal girişimciler bazen gelirleri üzerinden faiz elde etme yoluna giderler. Bu 

durumda ise kayıtlar şöyledir: 
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ÖRNEK: X sosyal girişimcisi 6.500,-TL tutarında faiz geliri elde etmiştir. 

 

102 BANKALAR                 6.500,- 

 

                      642 FAİZ GELİRLERİ               6.500,- 

 

Bazen de menkul kıymet varlık yatırımı yaparak kaynaklarını arttırma yoluna 

giderler. Bu durumda ise kayıtlar şu şekilde örneklendirilebilir: 

 

ÖRNEK: X sosyal girişimcisi özel kesim senet, tahvil ve bono alımından dolayı 

14.000,-TL tutarında menkul kıymet kârı elde etmiştir. 

 

111 ÖZEL KESİM SENET,TAHVİL       14.000,- 

VE BONO HS.     

 

         645 MENKUL KIY.VAR.SATIŞ.KÂRI    14.000 ,-                                

 

Şeklinde muhasebe kaydı yapılır. 

 

Kar amacı güden işletmeleri kar amacı gütmeyen işletmelerden ayıran özellik 

onların gayeleridir. Bu onların muhasebe sistemlerine de yansımıştır. Muhasebe 

sistemi yönünden diğer işletmelerden gelirlerin tahsili(şartlı-şartsız bağış) ve 

dönem sonundaki gelirlerin dağıtımıdır. Bir diğer özellik ise kendilerine has bir 

hesap planlarının oluşudur.  Muhasebenin temel kavramları, bilanço ilkeleri ve 

gelir tablosu ilkeleri diğer işletmelerde olduğu gibidir.
42

 

 

                                                           
42  Mikail Erol,"Sivil Toplum Kuruluşlarından (Stk) Vakıflar ve Vakıflarda Muhasebe Kayıt 

Sistemi." http://dergi.kmu.edu.tr: 

http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/aralik2007/PDF/18.pdf 

( 18.05.2018). 
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SONUÇ 

Geçmişten günümüze kadar farklı şekillerde tanımlanmış olan, kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar içerisinde yer alan ve günümüzde sosyal girişimciler olarak 

varlığını hissettiren girişimcilerin önemi gittikçe artmaktadır. Sosyal girişimciler, 

toplumda yaşayan bireyler arasında sosyal bilincin ve toplumsal yardımlaşmanın 

gelişmesi sayesinde, topluma karşı duyarlılığı arttırmaktadır. Ait oldukları 

toplumda eğitim olsun, sağlık olsun; kültürel, sosyal faaliyetler olsun hayatın 

hemen hemen her alanında başarılı bir şekilde faaliyetlerini icra etmeye çalışan 

sosyal girişimcilerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu da kamu sektörü, özel 

sektörler ve sosyal girişimciler arasındaki bağı güçlendirmektedir. 

Bu girişimcilerin kâr elde etmemek amacıyla kurulmuş olmaları, elde ettikleri 

gelir fazlalıklarının bölünmüyor olması, elde edilen kaynakların paylara 

ayrılmaması önemli özellikleri içerisinde yer almaktadır. Toplumsal sorumluluk 

bilinci taşıyan ve toplumun refahına katkıda bulunan, iyi yönetilip 

yönlendirilebilmesi ise sağlıklı mali veriler elde edilmek ile mümkün olmaktadır. 

Elde edilen verilerin ise toplumda saygın ve güvenilir bir prestij sağlama adına 

ilgilerle paylaşılmalıdır. Bu sebeple, sosyal girişimciler açısından düzenli bir 

muhasebe bilgi sistemi ve hesap verebilirlik kaçınılmaz derecede önemlidir. 

Ancak ülkemizde son zamanlarda literatüre giren ve tanımlanmaya çalışılan 

sosyal girişimciler için özel bir muhasebe ve raporlama sistemi bulunmamaktadır. 

Çünkü ülkemizdeki muhasebe ve raporlama sistemi daha çok ticari kuruluşların 

ihtiyaçlarına yöneliktir hazırlanmaktadır. Bu durumda, sosyal girişimciler ve bu 

doğrultuda faaliyet gösteren kuruluşlar için şeffaf, anlaşılır, hesap verebilirliğe 

dönük; yönetici ve üyelerinin, gerektiği zamanlarda fon ve kaynak temini 

sağlayanların, bağış ve yardım yapanların beklentilerine cevap verebilecek şekilde 

muhasebe sistemi ve standartlarının oluşturulması önem kazanmıştır. Böylece 

oluşturulan finansal tablolar beklenilen ihtiyaçlara gerekli cevabı verecek; 

amaçlara uygun bir şekilde çalışılıp çalışılmadığı ise etkin bir denetim 

mekanizması sayesinde kolaylaşacaktır. 
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Kazanç Yönetimi Ve Denetim Kalitesi Arasındaki İlişki 
 

Nazan Güngör KARYAĞDI  
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Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Muhasebe ve Vergi Bölümü 

 

 

Özet 

İşletmelerin piyasadaki rolünü ortaya koyan ve başarılı olmalarında önemli etkiye sahip 

olan en önemli göstergelerden biri elde ettikleri kazançtır. Son yıllarda yaşanan ekonomik 

olaylardan dolayı birçok yönetici işletme çıkarlarını göz önünde bulunduran yanlış 

uygulamalara başlamıştır. Bunun en belirgin örneğini de kazanç hedeflerine ulaşma ve bu 

amaç çerçevesinde yapılan işletme lehine davranış ve tutumlar da görmekteyiz. 

Yöneticiler, istedikleri kazancı elde edemedikleri zaman mali tabloları da olduğundan 

farklı göstererek kazanç yönetimi uygularlar. Bu uygulama, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri dikkate alınarak yapılması yerine muhasebe standartlarındaki 

esneklikleri kullanarak yapılması halinde işletmeye ait mali tablo güvenirliliklerini ihlal 

etmektedir. Aynı zamanda yapılan raporlamalarda şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük 

unsurlarını da yok etmektedir. Bu açıdan, işletmeler düzenli aralıklarla denetime tabi 

olmalıdır. Yapılan denetimlerin kalitesi de oldukça önemlidir. Kaliteli bir denetim 

mekanizması sayesinde kazanç yönetimi uygulamaları ve aksaklıkları ile ilgili rasyonel 

çalışmalar söz konusu olacaktır.Çalışmamızın amacı, denetim kalitesinin kazanç yönetimi 

üzerindeki olumlu etkilerini araştırmaktır. Denetim kalitesi ve kazanç yönetimi arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi, kazanç yönetimi uygulamasına başvuranların denetlenmesi 

noktasında yol gösterici olacaktır. Bu amaçla, denetim kalitesi ve kazanç yönetimi 

arasındaki ilişki kavramsal olarak verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İşletme, Piyasa, Denetim, Kazanç Yönetimi, Denetim Kalitesi 

 

Relationship Between Earning Management And Audit Quality 

 

Summary 

One of the most important indicators that shows the role of businesses in the market and 

that has a significant effect on their success is the profits they earn. Due to the economic 

events that have taken place in recent years, many executives have begun to misapply 

although they take business interests into account. The most obvious example of this is 

the attainment of earnings targets and the behaviors and attitudes favored by the business 

within this framework. Managers apply earnings management by showing financial 

statements other than reality when they can not earn the desired profits. This practice 

violates the reliability of the financial statements of an entity if it is made by using the 

flexibility of accounting standards, rather than taking into account generally accepted 
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accounting principles. At the same time, it also eliminates transparency, accuracy and 

honesty in reporting. From this point of view, businesses should be subject to regular 

auditing. The quality of audits is also very important. Thanks to a quality control 

mechanism, there will be rational work on earnings management practices and 

deficiencies. The aim of our work is to investigate the positive effects of audit quality on 

earnings management. The determination of the relationship between audit quality and 

earnings management will guide at the point of auditing of those who apply for earnings 

management. For this purpose, the relationship between audit quality and earnings 

management will be tried to be conceptualized. 

Key words: Operating, Market, Audit, Earning Management, Audit Quality 
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GİRİŞ  

Günümüzde işletmeler ekonomik yapıdaki gelişmelerin ve sürekliliğin artmasında 

büyük rol oynamaktadır. Piyasa işleyişinin düzenli olmasını sağlamak amacıyla 

bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet üretme, kaynakları daha etkin 

kullanarak ürün çeşitliliği oluşturma, ihracat ve ithalat payının arttırılması gibi 

faaliyetleri gerçekleştirmede büyük rol oynamaktadırlar. Ayrıca ülke ekonomisi 

içerisinde gittikçe sosyal etki oranını yükselten istihdam sorununa çeşitli 

stratejiler geliştirerek çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Bütün bunları yaparken de 

çeşitli problemlerle karşı karşıya gelmektedirler. Son yıllarda işletmelerde 

yaşanan finansal, yönetsel ve kurumsal sorunlar toplum ve toplumda yer alan 

yatırımcıların, işletmelerin denetiminden sorumlu olan tarafların dikkatini 

çekmektedir. Yaşanan bütün sorunlardan dolayı taraflar, şirketlerin muhasebe ve 

finansal yapısı hakkında araştırmalar ve incelemeler yapmaktadır. İşletmelerin 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve politikalarına uyumu, bağımsız denetim 

ilkelerine, standartlarına uyumu gibi birçok konuda başarısız oldukları 

düşüncesine kapılmışlardır.  

Son zamanlarda kazanç yönetimi ve uygulanabilirliğini tespit etme açısından 

işletmelerin başarısız olduğu düşüncesi de hâkim olmaktadır. Bu düşünceyi 

destekleyen en önemli gösterge ise, yöneticilerin muhasebe uygulamaları ve 

standartlarındaki esnekliklerden faydalanılarak işletme içi muhasebe sürecine etki 

etmeleridir. Bu durumda söz konusu yöneticiler müdahaleci yaklaşımları ile 

işletme kazançlarını yönlendirerek kazanç yönetimi konusunda çeşitli 

başarısızlıklar ortaya koyabilmektedir. Etkin ve kaliteli bir denetim sürecinin 

olmaması da bu başarısızlıkları daha da kötü hale getirebilmektedir. Son yıllarda 

bu başarısızlıkları ortadan kaldırmak adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmaların daha da arttırılması ile muhasebe standartları ve denetimi 

çerçevesinde yaşanan yenilikçi yaklaşımlar kazanç yönetimine olumlu katkı 

sağlayacaktır. Bu yenilikler içerisinde denetim ve kalitesinin arttırılması oldukça 

önem kazanan bir konudur. Şüphesiz ki, denetim çalışmalarının artış göstermesi 

ve kalite kavramının dikkate alınarak uygulanması kazanç yönetimi ve kontrolü 

açısından olumlu katkı sağlayacaktır. 

Bu amaçla çalışmamızda, ilk olarak kazanç yönetimi hemen akabinde denetim ve 

muhasebe denetimi konularına değinilmiş olup, denetim kalitesi ve kazanç 

yönetimi arasındaki ilişki kavramsal olarak verilmeye çalışılmıştır 

 

KAZANÇ YÖNETİMİ KAVRAMI  

Kazanç Yönetimi  

“İşletmenin ekonomik performansı hakkında çıkar gruplarının hepsini ya da bir 

kısmını yanıltmak ve/veya muhasebe rakamlarına dayalı sözleşme sonuçlarını 

etkilemek amacı ile finansal raporlardaki kazanç rakamını değiştirecek her türlü 
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faaliyet ve muhasebe kayıtları ile ilgili yönetsel kararlar olarak 

tanımlamaktadırlar”. Levitt ise kazanç yönetimini, “finansal raporları hazırlayıp 

kamuya açıklayanların, piyasa analizcilerinin kar beklentilerini karşılamak ve 

istikrarlı bir kar profili çizebilmek için yaptıkları bütün işlemler olarak 

tanımlamıştır”.
43

   

Schipper’e göre kazanç yönetimi; bir takım özel çıkarlar elde etmek amacı ile dış 

finansal raporlama sürecine yönelik müdahaledir. Bu tanım ile Davidson, 

Stcikney ve Weil’in tanımları arasında ki belirgin fark, faaliyetler için genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun konu edilmemiş olması ve özel 

çıkarlar elde etmek amacı ile sadece dış finansal raporları etkilemenin 

hedeflendiğinin ifade edilmesidir.
44

  

Kazanç yönetimine ilişkin literatür incelendiğinde kavram ve tanım birliğinin söz 

konusu olmadığı açıkça görülmektedir. Kazanç yönetimi ile ilgili diğer çalışmalar 

incelendiğinde kavramın aşağıda verilen isimlerle de yer aldığı görülmektedir: 

Kârın İstikrarlı Hale Getirilmesi (Income Smooting )  

Muhasebede Hokus- Pokus (Accounting Hocus- Pocus )  

Finansal Tablo Yönetimi (Financial Statement Management )  

Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi ( Reengineering The Income Statement 

)  

Hokkabazlık Kitapları ( Juggling The Books )  

Numaralar Oyunu ( The Numbers Game )  

Agresif (Saldırgan) Muhasebe ( Aggressive Accounting )  

Yaratıcı Muhasebe ( Creative Accounting )  

Finansal Tablo Manipülasyonu ( Financial Statement Manipulation )  

Muhasebe Sihri ( Accounting Magic )  

Muhasebe Kimyası ( Accounting Alchemy )  

 

Kazanç yönetimine yönelik yapılan tanımlamalar içerisinde genel olarak iki 

yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan birisi; kazancın yatırımcının zararına olacak 

şekilde yasal olmayan yollarla manipüle edilmesi; bir diğer yaklaşım ise kazancın 

yasal yollarla manipüle edilerek yatırımcıya şirketin geleceği hakkında çeşitli 

sinyaller verilmesidir Buna göre, kazanç yönetime ilişkin tanımlamalar şöyledir: 

 

                                                           
43 Selim Cengiz ve diğerleri, “Kar Dağıtım Politikasının Kazanç Yönetimi Uygulamaları”,  

Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı:70, 2016,s.41 

44 Nurcan Kabadayı, Kazanç Yönetimi Konusunda Etik Değer. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,Konya, 2010, s. 28. 
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1. Yöneticilerin, hissedarların şirketin piyasa değerini maksimum etmek için 

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun muhasebe politikalarını 

seçmeleridir. 

2. Kötü kazanç sahibi yöneticiler; bu durumu kapatmak amacı ve istedikleri 

sonuçlara erişebilmek için şirketin sahip olduğu gerçek finansal durum ve 

performansını farklı yollarla değiştirmeleridir. 

Birinci tanımda değinilen kazanç, yöneticiler tarafından yasal sınırlar içerisinde 

manipüle edilmektedir. Örnek olarak, sermaye harcamaları ve varlıkların satış 

zamanlamasına ilişkin tahakkuk zamanlarının değiştirilmesi gösterilebilir. Bu da, 

şirketin geleceğe yönelik beklenen kazancının göstergesi olmaktan uzaktır. İkinci 

tanımda ise, yöneticiler şirket performansını düzeltmek amacıyla yasal ve yasal 

olmayan birçok duruma başvurmaktadır. Bu durum kazanç yönetiminde ki 

aşırılıklar yönetimin başarısızlığından ziyade gerçek finansal riskin 

göstermektedir.
45

  

Kazanç yönetimi araştırmalarının 1980’lerin ikinci yarısında Healy (1985) ile 

başladığı kabul edilmektedir. Ancak zaman zaman kazanç yönetimi ile karıştırılan 

ve belki de kazanç yönetiminin öncüsü kabul edilebilecek gelir düzeltme 

faaliyetlerine ilişkin araştırmalarının daha eski zamanlara dayandığını söylemek 

mümkündür. Bu konudaki ilk çalışmanın Hepwort’a (1953) ait olduğu 

kaynaklarda yer almaktadır. Kaynaklar incelendiğinde,  Hepwort’ın yönetici 

teşviki ile hissedar memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştırmış olduğu görülmüştür 

.
46

 

Kazanç Yönetimi Amaç ve Nedenleri 

Şirketin finansal performansının periyodik olarak ölçülmesinde temel araç “mali 

tablolar” iken şirketin performansının ölçülmesinde temel araç ise “kazanç” tır. 

Bununla birlikte kazanç; mali tabloların, kamunun aydınlatılma kalitesinin ve 

hissedarların, yönetimin getirdiği değişimi değerlendirmesinde kullandıkları en 

önemli parçadır.
47

 Yöneticiler; kamunun beklentilerini karşılamak ve istenen kâr 

düzeyini elde etmenin yanı sıra geleceğe ilişkin kötümser tahminleri ortadan 

                                                           
45 Haluk Duman, Kamunun Aydınlatılması İlkesi Kapsamında Kazanç Yönetimi 

Uygulamalarının Finansal Raporlama Kalitesi ve Şirket Performansı Üzerine 

Etkisi: İMKB'de Bir Uygulama . Dokotra Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Entitüsü İşletme Anabilim Dalı,Konya, 2010, s.63-64. 

46 Fahri Kurşunel ve diğerleri, “İşletmelerin Kazanç Yönetimi Uygulamalarının Arka Planı”, 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 8, Sayı :1, 2005, s.174.  

47
 Randall Zhaohui Xu ve diğerleri, “Review of Real Earnings Management Literatüre”, Journal 

of Accounting Literatüre,Cilt: 26, 2007,s.195. 
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kaldırmak amacıyla finansal bilgiler üzerinde çeşitli numaralara bilinçli olarak 

başvurmaktadır.
48

 Bunlardan birisi de kâr manipülasyonudur. 

Kâr manipülasyonunun en önemli amaçları daha az maliyetle kaynak 

eldeedebilmek ve borç sözleşmelerindeki koşulları karşılayamamaktan 

kaçınmaktır. Literatürde ortaya konan kâr manipülasyonu amaçlarına bakıldığında 

bunlar arasında; 

Şirketin hisse senedi fiyatını ve riskini etkilemek, 

Kreditörler, yatırımcılar ve çalışanlarla ilişkileri iyi tutmak, 

Yönetici ücretlerini manipüle etmek, 

Politik ve düzenlemelerden kaynaklanan riskleri bertaraf etmek, 

Yatırımcıların şirketle ilgili olarak algıladıkları riski azaltmak, 

Şirketin gelecekteki performansı hakkında piyasaya olumlu sinyal göndermek, 

Vergi avantajı sağlamak.
49

 

  

Kazanç yönetiminin oluşmasına sebep olan şartlar tüm yaratıcı muhasebe 

uygulamalarında olduğu gibi; zayıf iç kontrol yapısının ve deneyimsiz yönetimin 

varlığı, karmaşık işlemlerle beraber zayıf bir yönetim kurulu olarak 

sıralanmaktadır. İşletmenin iç kontrol yapısının güçlü olması; varlıkların 

korunmasına, hatalı ve hileli işlerin önlenmesine, muhasebe kayıtlarının eksiksiz 

ve geçerli olmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca finansal bilgilerin zamanında 

hazırlanmasını sağlamakta ve yönetimin gerçek verileri olduğundan farklı 

göstermesini minimum düzeye indirmede rol üstlenmektedir.
50

Yöneticilerin 

kazanç manipülasyonuna başvurmaları 3 faktör altında toplanmaktadır. Bunların 

birincisinin dışsal faktörler oluşturmaktadır. Dışsal faktörler olarak 

değerlendirilen ve kazanç yönetime etki eden faktörler şunlardır:   

Analistlerin tahminleri, 

Kredi verenlerin beklentileri, 

Rekabetin etkisi,  

Kontrat yükümlülükleri,  

Ayı piyasası, 

Yeni finansal işlemlerin oluşması, 

Pazarın şirkete ilgisizliği . 

 

Bir diğer faktör ise, şirketler için oldukça önem arz eden Şirket Kültürüdür. Bu 

kültüre ilişkin faktörler ise şunlardır: 

Şirket birleşmelerinin çekiciliği,  

Kısa dönemli odaklanma,  

                                                           
48

 Duman, s.66. 
49

 Kurşunel ve diğerleri, s.175. 
50

 Kabadayı, s.38. 
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Gerçek olmayan plan ve bütçelerin varlığı, 

Yönetim tavizleri,  

Üst yönetimin dönem sonu beklentileri,  

Aşırı kâr sonrası düşüş endişesi, 

Hukuk dışı işlemleri gizleme politikası.  

 

Kişisel faktörler de kazanç yönetimine olanak sağlayan faktörler içerisinde yer 

almaktadır. Bunlar; 

Kişisel ikramiyeler, 

Promosyonlar,  

İş kaybı endişesi, 

Kahramanlık,  

Takım ruhu ve çalışması,  

Denetçileri önemsememe.
51

 

 

Kazanç yönetimi; süreç itibarı ile finansal raporlama sürecinden önce başlayıp en 

sonunda sonuçların açıklandığı finansal raporlarda son bulmaktadır. Kazanç 

yönetim numaraları şirketin her faaliyet boyutunda yerine getirildiği için hileli 

finansal raporlamadan ayrılmakta ve onu da kapsamaktadır. Kazanç yönetiminde 

yöneticiler aktif rol oynamaktadır. Uygulamalar üst yönetimin haberi olmadan alt 

kademe yöneticilerinin insiyatifinde olabileceği gibi daha çok üst kademe 

yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Kazanç yönetimi uygulamalarında; 

yöneticilerin kanaat ve beklentileri doğrultusunda mali tablolarda yer alan 

kalemlere ilişkin sınıflandırma ve işlemlerde değişiklikler yapılmaktadır. Böylece 

şirketin finansal performansı hakkında hissedarlara ve ilgililere yanlış bilgi 

sunulmakta ve yönlendirilmektedir. Aynı zamanda bu durum kısa dönemde 

yöneticilerin, yönetim ve denetim zafiyetlerini örtmede teşvik edici bir rol 

oynamaktadır.
52

  

 

DENETİM, MUHASEBE DENETİMİ VE DENETİM KALİTESİ 

Denetim, “ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili sonuçların önceden belirlenmiş 

kriterlere uygunluk derecesini ölçmek için dışarıdan tarafsız bir biçimde kanıt 

                                                           
51 James R.Duncan, “Twenty Pressures to Manage Earnings”, The CPA Journal,  2001,s.32. 

 
52 Cemal Küçüksözen, “Finansal Bilgi Manipülasyonu – İMKB Şirketleri Üzerine Amprik Bir 

Çalışma,Atatürk‟ ün 125. Doğum Yılına Armağan, (Cilt 2). Ankara: Sermaye Piyasası 

Kurulu, 2007,s.396. 
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toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilgili taraflara iletilmesi süreci olarak 

tanımlanmaktadır.
53

 

Denetim, bağımsız bir kişi tarafından, işletmenin belli bir dönemine ait bilgilerin 

toplanıp, sonuçların değerlendirildiği ve bu sonuçların da rapor düzenlenerek 

açıklandığı bir kontrol mekanizmasıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, denetim 

işletmeler için vazgeçilmez bir gerekliliktir.
54

 Denetim çalışmaları, denetimin 

yapılma amacına, nedenine, kapsamına, denetimin uygulama zamanına ve 

denetimi yapan kişilerin mesleki konumlarına göre bölümlere ayrılabilmektedir. 

Denetimin tarihi, mali olaylarla başlamaktadır. Her mali olayın bulunduğu yerde 

bir denetim faaliyetinin olduğu söylenmektedir.
55

 Denetim faaliyetini sürdüren, 

yeterli mesleki bilgi ve deneyimi olan, gerekli ahlaki nitelikleri olan, 

çalışmalarında yeterli özeni gösteren ve bağımsız davranan kişi denetçi olarak 

tanımlanmaktadır. Denetçi türleri, yaptıkları denetim çalışmalarının içeriği ve 

konumlarına göre üç grupta incelenebilir. Denetimi yaptıkları işletmeyle ilişkisi 

bulunmayan, işletmelere denetim faaliyeti konularında ve diğer hizmetleri sunan 

kişiler bağımsız denetçiler; işletmenin sürekli çalışan olarak bulunan, işletme 

içerisinde denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçiler; kamuya bağlı olarak çalışan 

ve kamu yararına denetim yapan kamu denetçileridir. 

Denetim süreci müşteri kabulü haricinde 4 aşamadan oluşmaktadır:  

- Denetim yaklaşımının planlaması ve tasarımı 

- Kontrol ve maddi doğruluk testlerinin uygulanması  

- Hesap kalemlerine ilişkin ayrıntılı testlerin uygulanması  

- Denetimin tamamlanması ve denetim raporunun yayınlanması 

Muhasebe denetimi kavramı, “bir ekonomik döneme ait bilgilerin önceden 

belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor 

düzenlemek için bağımsız uzmanlar tarafından yapılan kanıt toplama işlemleri ve 

bunları değerlendirme sürecidir” şeklinde tanımlanmaktadır.
56

  

                                                           
53 İsmail Bekçi ve Yusuf Gör, “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi 

Üzerine Bir Araştırma” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2015,s.167. 

54 Güldem Dalak, “Denetim ve Kalite Denetimi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt:1, sayı: 1, 2000, s.66.  

55 Nejat Bozkurt,  Muhasebe Denetimi,  Alfa Yayınları, İstanbul, 1999,s.17. 

 
56 Hakan Yıldırım ve Mehmet İnel, “Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin 

Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme”,  Marmara Üniversitesi İKtisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, Sayı:1,2012,s.262-263.  
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Muhasebe denetimi, mali tabloların ve muhasebe kayıtlarının incelenmesidir. 

Genel anlamda muhasebe denetimi ise, bir işletmede arzulanan amaca varılıp 

varılmadığını veya hangi ölçüde varıldığını araştırmaktır. Diğer bir deyişle, 

muhasebe denetimi, bir işletmenin faaliyet sonuçlarının izlenmesi, kontrol 

edilmesi ve sonuçların olumlu ya da olumsuz yönleriyle ortaya çıkartılarak, bir 

yargıya ulaşılması olarak tanımlanabilir.
57

 Muhasebe denetiminin genel olarak üç 

türü vardır. Bunlar finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi, faaliyet 

denetimleridir. Finansal tabloların denetiminde saptanmış ölçülerle finansal 

tabloların uyum içinde olup olmadıkları araştırılır. Uygunluk denetiminde yetkili 

üst makamlarca saptanmış kurallara uyulup uyulmadığı araştırılmaktadır. Üst 

makam işletme içinden de dışından da olabilmektedir. Faaliyet denetiminde 

işletmenin sahip olduğu bölümlerin etkinlik ve verimliliklerinin denetlenmesi için 

söz konusu bölümlerin faaliyetlerine ilişkin yöntem ve yordamlar incelenir.
58

  

Muhasebe denetimi alanındaki gelişmeler aşağıdaki gibi aşamalara ayrılabilir: 

 

 1. AŞAMA: Muhasebe kayıt ve belgelerinde hata ve hile olup olmadığını 

araştırarak ortaya koyma amacı ile yapılan “Belge Denetimi”  

 2.AŞAMA: Mali tablolarda, özellikle bilançoda yer alan bilgilerin doğruluğunu 

araştırmak amacı ile yapılan “Mali Tabloların Denetimi” 

 3. AŞAMA: Bir işletmenin uyguladığı muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin, bu 

sistem içinde hazırlanmış olan mali tabloların güvenilirliğinin bir göstergesi 

olduğunu kabul eden “Sistemlere Dayalı Denetim”  

4. AŞAMA: Sadece muhasebe çalışmalarının değil aynı zamanda muhasebe 

dışındaki diğer işletme faaliyetlerinin de etkinlik ve etkenlik bakımından 

değerlendirilmesini kapsayan “Faaliyetsel Denetim veya Yönetim Denetimi” .
59

 

Kalite; en genel anlamıyla müşteri ihtiyaçlarının karşılanması, beklentilere 

uygunluk, operasyon performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve 

standartların yükseltilmesinde kullanılan stratejik bir yönetim aracıdır.
60

Denetim 

kalitesi kavramsal olarak DeAngelo tarafından “müşterilerin muhasebe 

sistemlerindeki ve finansal raporlamadaki usulsüzlüklerini ortaya çıkarmak” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Denetim kalitesinin iki temel bileşeni bulunmaktadır). 

                                                           
57 Recep Şener, Kamuyu Aydınlatma Acısından Üretim Maliyeti Giderleri İle Kapsam ve 

Bicim Bakımından Uygulanan Maliyet Yöntemlerinin Dış Denetimi. Gazi Kitabevi, 

Ankara, 1989, s.9 

58 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri. Türkmen Kitabevi,İstanbul, 2010,s.16-17. 

59
 Dalak, s.67. 

60 Durmuş Acar ve diğerleri, “Bağımsız Denetim Kalitesi: Denetim Firmaları Üzerine Bir 

Araştırma”,Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:11, Sayı:22, 2011,s.276. 
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Bunlardan ilki hileli/usulsüz işlemleri tespit etmek, diğeri ise bunların 

raporlanmasıdır.
61

  

 

Başka bir tanıma göre ise Denetim kalitesi, denetçinin ve denetim firmasının 

kendi içindeki iç süreçlerinin belirli bir kalite düzeyinde, istenilen sonuçları 

sağlayacak ve bunu güvence altına alacak bir sisteme sahip olması anlamına 

gelmektedir Denetim kalitesi ile ilgili diğer önemli bir husus ise, denetim 

hatalarının münferit hatalar mı, yoksa daha sistematik faktörler tarafından 

yaratılan hatalar mı olduğunun tespit edilmesidir. Hataların ortaya çıkmasına 

çeşitli sistematik faktörlerin etken olduğunu tespit etmiştir. Bunlar; 

Zayıf denetim gözetimi, 

 Eğitim eksikliği, 

Yüksek riskli müşteri hizmetleri, 

Tartışmalı kararlar içindeki yargı hatalarıdır. 

Tüm bu sistematik faktörlerin yanında bağımsız denetimde yeni ve tecrübesiz 

elemanların kullanılması ve bağımsız denetim şirketlerinin, denetim mesleğini 

profesyonel bir meslek olarak görmemeleri de denetimin kalitesi ile 

ilişkilendirilen kriterler arasındadır. Denetimin kalitesi, denetçinin finansal 

tablolardaki hataları ne kadar iyi ortaya çıkarabildiği ve raporlayabildiği; 

dolayısıyla yönetim ve hissedarlar arasındaki bilgi uyumsuzluğunu ne kadar iyi 

azaltabildiği ile ölçülebilmektedir.
62

 Bu açıdan, denetim faaliyetlerinin kaliteli bir 

biçimde yürütülmesinde etkin rol alacak olan denetim komiteleri oluşturulmalıdır. 

Bu koordinasyon ve gözetim faaliyetini yürütebilmesi için denetim komitesine 

seçilen üyelerin muhasebe ve denetim mesleği ile ilgili ve/veya bu alanda uzman 

olması bu faaliyetlerin kalitesini arttıracaktır. Çünkü bağımsız denetim 

faaliyetinin yürütülmesine yardımcı olabilmek ve hileli/usulsüz işlemleri önlemek 

için gerekli faaliyetlerde bulunabilmek için meslek mensubu olmanın avantajı 

bulunmaktadır. Bu nedenle denetim komitesindeki üyelerin meslek mensubu 

olması, denetimin kalitesine olumlu yönde etki yapacaktır. Denetim komitesi 

ayrıca, muhasebe sisteminin işleyişinin kalitesini sağlamak ve kontrol 

uygulamalarını olurlu kılmak amacıyla bağımsız denetçinin seçilmesi için genel 

kurula öneride bulunmaktadır.
63

 Bununla beraber denetçilerin bağımsızlığını 

desteklemesi ve denetçilere yardımcı olmasından dolayı görev yapan denetim 

komiteleri, iç ve bağımsız denetim kalitesinin arttırılması veya korunmasında 

                                                           
61 Serkan Terzi ve diğerleri, “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi”, 

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 10, Sayı:23, 2014, s.194.  
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65 
 

önemli role sahiptir. 
64

.Ayrıca denetim komitesi ile bağımsız denetim arasındaki 

etkileşim, işletme dışındaki hissedarlarına sunulan bilgilerin kalitesini de 

arttıracaktır.
65

 

 

DENETİM KALİTESİNİN KAZANÇ YÖNETİME ETKİSİ 

Yöneticilerin finansal raporlama sürecinde kendi yargılarını kullanmasıyla, 

yöneticilerin işletmeleri hakkında sahip oldukları bilgileri potansiyel yatırımcılara 

ve kredi verenlere iletmeleri sağlanarak finansal tabloların etkililiğinin artırılması 

amaçlanmıştır. Fakat yöneticilerin finansal raporlamada muhasebeleştirme 

seçenekleri çerçevesinde kendi yargılarına başvurmaları, finansal tablo 

kullanıcılarını yanlış yönlendirme ile ilgili güdüleyicilere sahip olmalarını 

beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla yöneticiler bu güdüleyicilere sahip 

olduklarında büyük bir olasılıkla kazanç yönetimini uygulamaları ortaya 

çıkmaktadır.
66

 

Yöneticileri kazanç yönetimi uygulamalarına yönelten temel amaç, agresif ve 

hileli finansal raporlama uygulamalarına başvurarak raporlanan dönem karını 

hedeflenen düzeylere ulaştırmaktır. Bu temel amaç yanında; hisse senedi 

piyasasını etkilemek, yönetici ücret ve primlerini artırmak, borçlanma 

maliyetlerini azaltmak ve piyasa düzenleyicilerinin müdahalelerinden kaçınmak 

maksatları ile de kazanç yönetimi uygulamaları olabilmektedir.
67

 Bu doğrultuda; 

yöneticiler, firmanın elde edeceği kar, tahminlerden düşük olduğu zamanlarda 

hisse senedi fiyatında düşüşten kaçınmak isterler. Ya da firmanın elde edeceği kar 

yöneticilerin prim alacağı düzeyde değil ise, Yöneticiler karları yöneterek, 

karların prim alabilecek düzeyde olmasını sağlarlar. Yöneticilere göre, firmanın 

elde edeceği kar düzeyi, yıllar itibariyle süregelen istikrarı bozacak düzeyde ise bu 

defada kar yönetimine başvurularak karlardaki istikrarsızlık ortadan kaldırmaya 

çalışırlar. Geçmiş dönemlerde tahakkuk etmiş yüksek tutarlarda karşılıkların 

bulunması durumunda ise,  yöneticiler sonraki dönemlerde, şişirilmiş tahakkuklar 

tersine çevrilerek arzu edilen kar hedeflerine ulaşmayı sağlarlar.
68
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hileli bir şekilde kazanç yönetimi uygulama stratejileri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu noktada denetim ve denetim kalitesinin etkin bir şekilde 

uygulanabilirliği oldukça önem arz eden bir konu haline gelmektedir. 

Denetim faaliyetinin en temel amaçlarından biri, hatalı veya hileli bilgilerin neden 

olabileceği riski azaltmak, finansal raporlamalarda yöneticilerin yapabilecekleri 

usulsüzlükleri en aza indirmektir.
69

 Yapılan araştırmalarda şirketlerdeki hile ve 

usulsüzlüklerin denetim kalitesinin zayıf olduğu ortamlarda ortaya çıktığı 

belirtilmektedir.
70

  

Denetimde kalitenin ve güvenirliliğin güvencesi ise, denetim faaliyetinin önceden 

tespit edilen ölçütlere uygun olmasına bağlıdır. Bu ölçütlerin en belirleyicisi ise 

uygulanan denetim standartlarıdır. Denetim standartları, bir yerde yapılan işin 

kalitesini baz alan ölçütler bütünü olup, hem kişisel özellikler açısından denetçiyi, 

hem de başından sonuna kadar tüm denetim sürecini kapsamaktadır. Denetim 

standartları, denetçilere mesleki sorumlulukları ile ilgili faaliyetleri yerine 

getirmelerinde yardımcı olan ve onlara ışık tutan genel ilkeleri kapsamaktadır.
71

 

Denetim kalitesinin sağlanmasındaki bir diğer kritik nokta ise, denetçilerin 

denetim standartlarına uygun davranmasıdır. Denetçiler tarafından standartlara 

aykırı davranılması denetimin kalitesini büyük oranda etkilemektedir.
72

 Kazanç 

yönetiminin boyutu üzerinde şirketin denetçisi de etkili olabilmektedir. Yüksek 

kalitede bir denetim, şirketlerin muhasebe ve denetim standartlarını 

uygulamalarını, finansal raporlama sürecinde daha muhafazakâr bir yaklaşım 

benimsemesini sağlayabilmektedir. Yüksek kalitede denetçilerle çalışan 

işletmelerin finansal raporları, kazançlarla ilgili daha kaliteli ve güvenilir bilgiler 

sunmaktadır. Denetim kalitesi yüksek olduğunda, şirket yönetimi tarafından 

yapılmış olası hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve ortaya konulması daha 

mümkün olmaktadır. Lennox (1999)’a göre denetimin kalitesi ile denetçinin 

büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki vardır. DeAngelo (1981) tarafından 

geliştirilen “itibar (reputation)” hipotezine göre; büyük denetçiler, itibarlarını 

kaybetmemek güdüsü ile, daha doğru denetim sonuçları sunmak gayretindedirler. 

Yine benzer şekilde Dye (1993) tarafında geliştirilen “derin cep (deep pocket)” 

hipotezine göre büyük denetçilerin -büyük servetlere sahip olmalarından dolayı  

denetim süreçlerinde herhangi bir suiistimale ya da etkiye kapılma olasılığı diğer 

denetçilere göre daha düşüktür.
73

.Bununla beraber denetim firmalarının 

büyüklüğü de denetim kalitesini pozitif yönde etkileyen önemli bir etkendir. 

Piyasalarda güven teşkil eden birçok denetim firması şirketlerin uygulamış 

oldukları kazanç yönetimi politikasına göz yummayarak şeffaflık, doğruluk ve 

güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda bilgi sunma amacını göz ardı etmeyerek 
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denetimin bağımsızlığı ve denetim kalitesine olumlu yönde katkı 

sağlamaktadırlar. 

 

SONUÇ 

Muhasebe ve denetim standartlarındaki esneklikleri fırsat bilen yöneticiler bundan 

faydalanma yoluna gidip kazanç yönetimine başvurmaktadırlar. Bu açıdan kaliteli 

bir denetimden bahsedebilmek için önemli adımlardan birisinin muhasebe 

sürecinde uygulanan denetim standartlarının doğru bir şekilde algılanması ve 

güvenilir bir şekilde uygulanması ve kontrol mekanizmaları tarafından objektif bir 

şekilde değerlendirilmesidir. Gerek genel kabul görmüş muhasebe standartları, 

çalışma sahası standartları gerekse raporlama standartları ve uluslararası denetim 

standartları bir bütün olarak ele alınmalı ve uygulanmalıdır. Yapılan denetimlerin 

geçerli olması ve uygun bir şekilde gerçekleşmesi adına denetçilerin bu 

gerçeklerden hiçbir şekilde ödün vermemeleri gerekmektedir. Böylelikle, 

yöneticilerin amaçlarına ulaşmak için uygulamış oldukları kazanç yönetimi 

manipülesi de engellenmiş olacaktır. 

Son zamanlarda yapılan birçok çalışmada denetim standartları ile denetim 

bağımsızlığının sağlanması amaçlanmış; hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasıyla 

birlikte denetim kalitesi daha da iyi bir hal almaya başlamıştır. Bu gibi çalışmalar, 

hem işletmelerin hem de yöneticilerinin standartları önemseyerek tarafsız bir 

şekilde uygulanması açısından hem de aykırı davranışlardan kaçınmaları 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kazanç yönetimi ile denetim 

kalitesi arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen çalışmamızda; 

kazanç yönetimiyle ilgili doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik 

ilkelerinin bir gereği olarak ilgililere güvenilir bilgi sunma adına gerçekleştirilen 

denetimin bağımsızlığı ve denetim kalitesi arasındaki ilişkinin de tespiti oldukça 

önemlidir. Denetim işlevi, denetim yapan kişi/kişilerin bağımsızlığı ve denetim 

kalitesinin, denetçi ve müşteri firmaların birbiriyle olan ilişkilerinden 

etkilenmektedir. Denetçi ne kadar bağımsız olursa denetimin kalitesi de o ölçüde 

başarı sağlayacaktır. Bu amaçla, denetim firmaları tarafından denetçi olarak görev 

yapan personellere ve denetime tabi olacak şirketlere düzenli olarak  verilen 

denetim eğitimleri arttırılmalı, “tarafsızlık ilkesi ve bağımsız denetim süreci, 

muhasebe ve denetim standartları” üzerine eğitimler yoğunlaştırılarak objektif 

denetimler birincil amaç haline getirilmelidir. Ayrıca verilen eğitimlerin denetime 

tabi olacak şirketlerin faaliyet konuları ile paralellik sağlamasına da özen 

gösterilmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, denetim sürecinde 

daha önceki denetçiler tarafından müşteri firma için düzenlenen iç kontrol ve iç 

denetim raporlarının göz ardı edilmemesidir. Göz önünde bulundurulan iç kontrol 

ve denetim raporu, denetim sürecine zaman kazandırma açısından katkı 

sağlayacak bir unsur olabilecektir. Kaliteli bir denetim için aynı zamanda 

şirketlerin kalite güvence sistemi konusundaki başarı da oldukça önemlidir. 
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Denetçiler, şirketlerin kalite güvence incelemesini objektif ölçüde 

gerçekleştirilmelidirler. Ve denetim ile ilgili yayınlanan denetim raporları kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflığı sağlama açısından yeterli düzeyde olmalıdır. Böylece, 

gerek denetçiler tarafından gerekse denetime tabi olacak bütün şirketler tarafından 

raporlar iyice incelenmiş ve uygulanmış olacaktır. Şirketlerde uygulanan kazanç 

yönetimi ve denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak incelemeye 

yönelik olan bu çalışmanın Türkiye’de yapılacak olan benzer araştırmalar 

açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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Abstract 

Since the 19th century, oil has fueled the industrial revolution and economic development 

on the earth. At the same time, this wealth also contributed some of the worst war 

situations in modern history and the 1973 Oil Crisis was one of them. After then the 

illegal intervention is started in oil reach countries that are clear by the statement of Mr. 

Chuck Hagel, a U.S. Senator “People say we’re not fighting for oil. Of course, we are.” 

Nowadays the Eastern Mediterranean region has attracted a lot of investment due to 

massive gas discoveries and at the same times, it also raises tensions in the name of Fuel 

Economy. After the 2006 crisis, Europe needs a constant supply of natural gas and this 

necessity insist Europe find more and more alternatives and thus makes the market 

competitive. Due to geographical position, Turkey presents himself as “Energy Hub.” 

Because of preplanned geopolitical game, Palestine is fallen behind to get benefit from 

this natural resources where Lebanon going through regular communal clashes with his 

oil ports. On the other hand, from 2010 onward Syria is blowing with internal clashes 

where “Oil” is also a secret reason. According to Kathleen Doherty, the U.S. ambassador 

to the Mediterranean Island Country, Cyprus fastens its ties with Israel to capture 

European energy market with the indirect support of the USA. Though Turkey claims 

those energy blocks of the Cyprus offshore area belongs to the jurisdiction of Northern 

Cyprus. Tension begins, when recently Turkey made a successful start of TANPA gas 

transfer from Azerbaijan to participate in European energy market and at the same time 

Russia is eagerly waiting to enter the European market by “TurkStream” pipeline through 

Turkey where Turkey will get 10.25% discount for its consumption. Like other Middle 

East states, Jordan also facing religious ethnic clashes between Shia & Sunni groups.  As 

Jordan imports an estimated 10,000 barrels of oil per day from Iraq these situations create 

unrest situation in borders. This article will use a mixed method analysis to discuss 

effects of Eastern Mediterranean's New Great Game over Natural Gas, opportunities and 

challenges of this unrest situation and will recommend a regional policy to resolve the 

present unrest situation where Turkey will play a mediating role in this region. 

Key Words: Mediterranean region, Energy, Fuel, Ottoman, Israel 

 

Özet 

19. yüzyıldan beri petrol, sanayi devrimini ve yeryüzündeki ekonomik gelişmeyi 

körüklenmekte. Aynı zamanda, bu gelişmesi, modern tarihin en kötü savaş 
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durumlarına da katkıda bulundu ve 1973 yılın Petrol Krizi de bunlardan biriydi. 

Daha sonra, ABD'nin Senatörü Bay Chuck Hagel'in açıkladığı petrol erişim 

ülkelerinde yasadışı müdahale başlatıldı ve “İnsanlar petrol için savaşmadığımızı 

söylüyorlar, Elbette öyleyiz ” dedi. Günümüzde Doğu Akdeniz bölgesi büyük gaz 

keşifleri nedeniyle çok fazla yatırım çekmiş ve aynı zamanda Yakıt Ekonomisi adı 

altında gerilimi de artırmıştır. 2006 krizinden sonra, Avrupa'nın sürekli bir doğal 

gaz arzına ihtiyacı var ve bu ihtiyaç Avrupa'nın daha fazla alternatif bulması ve 

böylece piyasayı rekabetçi hale getirmesi için ısrar edilmekte. Coğrafi konumu 

nedeniyle Türkiye kendini “Enerji Merkezi” olarak sunuyor. Önceden planlanmış 

jeopolitik oyundan dolayı, Filistin, Lübnan'ın petrol limanlarıyla düzenli ortak 

çatışmalar yaşadığı bu doğal kaynaklardan faydalanmak için geride kalmıştır. Öte 

yandan, 2010'dan itibaren Suriye “Petrol” in de gizli bir neden olduğu iç 

çatışmalarla dolup taşmaktadır. ABD'nin Akdeniz Adasındaki Büyükelçisi 

Kathleen Doherty'ye göre, Kıbrıs, ABD'nin dolaylı desteği ile Avrupa enerji 

pazarını yakalamak için İsrail'le olan bağlarını hızlandırıyor. Türkiye, Kıbrıs açık 

deniz alanının enerji bloklarının Kuzey Kıbrıs'ın yargı yetkisine ait olduğunu iddia 

etmekte.  Türkiye biraz önce Azerbaycan'dan Avrupa enerji pazarına katılmak 

üzere TANPA gaz transferini başarılı bir şekilde başlattı ve aynı zamanda Türkiye 

kendi tüketimi için, % 10,25 indirim alacak olan “TurkStream” boru hattı ile 

Avrupa pazarına girmeyi sabırsızlıkla beklenmekte. Diğer Ortadoğu ülkeleri gibi 

Ürdün, Şii ve Sünni gruplar arasındaki dini etnik çatışmalarla da karşı karşıya 

bulunmakta. Ürdün'ün Irak'tan günde yaklaşık 10.000 varil petrol ithal ettiği bu 

durumlarda bu durumlar sınırlar içinde huzursuzluk yaratılmakta. Bu makalede, 

Doğu Akdeniz'in Yeni Büyük Oyununun Doğal Gaza Karşı Etkileri, bu 

huzursuzluk durumunun fırsatları ve zorluklarını tartışmak için karma bir yöntem 

analizi kullanacak ve Türkiye'nin bu bölgede arabulucu bir rol oynayacağı mevcut 

huzursuzluk sorununu çözmek için bölgesel bir politika önerecektir. 

Anahtar Kelimeler : Akdeniz bölgesi, Enerji, Yakıt, Osmanlı, İsrail, 
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Introduction  

Energy is narrowly related to geopolitics on the other hand as a strategic and 

multifaceted conception. After the invention of massive gas reserve in this region, 

fast passed geopolitical and geo-strategically development occurred in the region 

since late 2000’s. These inventions have a massive impact to meet the 

requirement of most of the countries. This game changing situation gradually 

increasing the geographic value of Eastern Mediterranean region since the 

Ottoman Emperor first announced oil reserve in their occupied region in 18
th

 

century. From then, rapidly finding of oil and gas reserve makes Eastern 

Mediterranean is rapidly changing with its ethnic, geographic and political status. 

No latter then the beginning of 19
th

 century, this region in gradually becoming as 

a fireball. Civil war, political turmoil and economical backdrops hurdling a 

democratic establishment of this region. On the other hand, it’s firmly clear that 

distrust on Great Britain (H.Giddens, 1938); United States decided to establish 

constant state to scrutinize each and every movement of Eastern Mediterranean 

states and that is Israel. Form the very beginning this illegal state forcibly and 

illegally occupying not only Palestine land but also Golan Heights (Cook, 2015).  

 

Beginning of the Fuel Economy 

The year 1891; not anymore remembering in history but it has an excessive value 

because of the Ottoman Emperor; who announced a proven availability of a very 

great petroleum potentiality in Mesopotamian Region as well as todays Eastern 

Mediterranean region.   Calouste Gulbenkian, born 1869 in Constantinople, 

played a vital role to inventing this massive resource. After graduating in 1887 

form mining engineering, Kings College London;  Gulbenkian wrote a series of 

highly considered articles on Russian Oil which published in 1889 on a French 

Magazine. He offered by Ottoman Emperor to investigate in Mesopotamian 

Region and on the basis of German railway engineers reports; he confirmed to 

Ottoman Emperor for the availability of petroleum in Mesopotamian area.     

The manufacture of oil consuming vehicles that work with petroleum has 

increased at that time. Especially the adoption of new horseless army vehicles, oil-

powered naval ships, trucks and tanks and even military airplanes were using oil. 

At that time, most of the petroleum zones are controlled by the Ottoman Empire. 

Today’s Saudi Arabia, Gulf Emirates, Iraq, Syria, Libya, Romania, Yemen, 

Egypt, Bulgaria and the recent petroleum research area, Cyprus, were lands of 

Ottomans. In 17th century, A Decree was given to the NEFTÇİ ZADE Family as 

a license to drill in Iraq for oil. The first petroleum license was given to Ahmet 

Necati Efendi due to his application on June 23, 1889. Licensing process for 

petroleum mines in Sinop, Aydın, Van, Yanya, Erzurum, Tekirdag and Gelibolu 

provinces followed by this.   But after the Industrial Revolution, petrol drill 

activities in Ottoman territory were conducted by foreigners and foreign capital 
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companies in a secret and rapid way. Mosul, Kirkuk and Baghdad were the most 

important petroleum area in ottoman lands.  

At the 19
th

 century, the Ottoman Emperor was preparing to upheaval petroleum 

resources. The establishment of “Turkish Petroleum Company” was the main 

region of this issue. But it is to be told in history that, to prevent Ottoman 

Emperor from upheaval of petroleum resources, the Austrian Archduke Franz 

Ferdinand was killed in Sarajevo, which triggered the First World War and the 

war put an unexpected end to Anglo-German cooperation in Mesopotamia and, 

apparently, entombed the Turkish Petroleum Company as well. 

But the oil potential of Mesopotamia was not elapsed. In late 1915 and early 1916, 

a British official and a Frenchman beat out an understanding for the postwar order 

in Mesopotamia. Known by their names as the Sykes-Picot Agreement, it rather 

casually allocated Mosul in northeastern Mesopotamia, one of the potential oil 

regions, to a upcoming French scope of impact. This “surrender” of Mosul 

straightaway annoyed many officials in the British government, and determined 

effort was thereafter directed toward undermining it. The issue became more 

urgent in 1917 when British forces captured Baghdad. For four centuries, 

Mesopotamia had been part of the Ottoman Empire. That empire, which had once 

stretched from the Balkans to the Persian Gulf, was now over, a casualty of war. 

A host of independent and semi-independent nations, many of them rather 

arbitrarily drawn on the map, would eventually take its place in the Middle East. 

But, at the moment, in Mesopotamia, Britain had the controlling hand. 

It was the wartime petroleum shortage of 1917 and 1918 that really drove home 

the necessity of oil to British interests and pushed Mesopotamia back to center 

stage. Prospects for oil development within the empire were bleak, which made 

supplies from the Middle East of paramount importance. Sir Maurice Hankey, the 

extremely powerful secretary of the War Cabinet, wrote to Foreign Secretary 

Arthur Balfour that, “oil in the next war will occupy the place of coal in the 

present war, or at least a parallel place to coal. The only big potential supply that 

we can get under British control is the Persian and Mesopotamian supply.” 

Therefore, Hankey said, “control over these oil supplies becomes a first-class 

British war aim.” 

 

Fork out form Ottoman to Colonizer 

As petroleum resources was the key target of 1
st
 world war, France also wanted to 

a beneficiary of this settlement. Just after the amalgamation of Royal Dutch under 

the British control, (Yergin, 1990) in 1919 the two prime minister “Georges 

Clémenceau” the French Prime Minister and “David Lloyd George” sit together to 

come in a common point of settlement.  They acrimoniously strike down as to 

what they had “agreed” on in London and frequently blamed each other of bad 
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trust. The conversation turned into a “first-class dogfight,” which, save for the on-

site peacemaking role of Woodrow Wilson, otherwise that conversation might 

have become an actual fistfight.  

In April 1920, the new French Prime Minister Alexandre Millerand and David 

Lloyd George became in a point called “San Remo Agreement” where France 

would get 25 percent shear of the oil from Mesopotamia. The Turkish Petroleum 

Company had remained the vehicle for oil development only. French acquired 

what had been the German share in it, which had been seized by the British during 

the war. In turn, Mosul was given up by the French terroritory. Britain, for its part, 

made absolutely clear that any private company developing the Mesopotamian oil 

fields would very definitely be under its control.  

By creating a state company The French opened another way to enhance their oil 

position. Rejecting a proposal for partnership with Royal Dutch/Shell from Henri 

Deterding, Raymond Poincaré, who became premier in 1922, insisted that this 

new company be “entirely French” in terms of control. To that end, he turned in 

1923 to an industrial magnate, Colonel Ernest Mercier. Mercier was well-

qualified for the task (Tagliapietra, 2018). A Polytechnicien and a war hero who 

had been injured trying to help protect the Rumanian oil fields from the advancing 

Germans, he was also a technocrat devoted to modernizing the French economy. 

He had already put together a modern electric industry in France. Now he would 

try to do the same for oil. The new company was to be called the Compagnie 

Française des Pétroles, CFP, for short, and it was to be the “instrument” of 

“liberation” for France. While the French government appointed two directors and 

approved all others, the company was to be private.  

Mercier’s assignment was made more difficult by the reluctance of French 

companies and banks to invest in the new firm. They had none of the speculative, 

even feverish enthusiasm for new oil ventures that gripped British and American 

investors, even though this one would be underwritten by the state. Mesopotamia 

looked like very high risk—“so full of international difficulties,” Mercier was 

later to say. “None of the initial investors begged for the favor of being admitted 

into the CFP.” Nevertheless, Mercier did eventually succeed in finding sufficient 

investors—90 banks and companies—so that the Compagnie Française des 

Pétroles could be launched by 1924. This new firm took up the French shares of 

the Turkish Petroleum Company.  

 

US Hypocrisy alliance for Mesopotamian Oil 

The Mesopotamia was not to be the reserve of European oil interests alone. The 

US companies were campaigning to develop new oil supplies worldwide. When, 

in 1919, a retiring official wrote him that lack of foreign oil supplies constituted 

the most serious international problem facing the United States, President Wilson 
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sadly agreed: “There seemed to be no method by which we could assure ourselves 

of the necessary supply at home and abroad (Yergin, 1990).” The expected rapid 

exhaustion of American oil resources was gauged against the rise in demand: 

American consumption had increased 90 percent between 1911 and 1918 and was 

expected to grow even faster after the war. America’s love affair with the 

automobile was becoming ever more intense. The increase in the number of 

registered motor vehicles in the United States between 1914 and 1920 was 

astonishing—a jump from 1.8 to 9.2 million. The fear of shortage was such that 

one Senator called on the U.S. Navy to reconvert from oil back to coal. 

The engineering and scientific geology leaders shared the fear with their 

hypocrisy. In 1919,  “Within the next two to five years the oil fields of this 

country will reach their maximum production, and from that time on we will face 

an ever-increasing decline.” predicted by George Otis Smith; the director of the 

United States Bureau. The director of the United States Geological Survey 

answered against this fear, he said, we need to go overseas. He warned that the 

known American oil reserves would be exhausted in exactly nine years and three 

months.  

At that time, large price increases gave powerful support to the expectation of 

shortage. Between 1918 and 1920, the price of crude in the United States jumped 

50 percent, from two to three dollars a barrel. American eyes fastened on the 

Middle East, particularly Mesopotamia, under British mandate. But the door was 

manifestly not open there. Tension between the United States and Britain 

mounted. But then something strange happened. Just because of the US capital 

and technology; The British became appeasing and signed an agreement to 

American participation in Mesopotamia.  

 

Colonizer’s Deceptive Politics against Ottoman Emperor  

If someone wants to know that, why Arab states of Eastern Mediterranean region 

are not united till now, they should know the deceptive politics of colonizers. 

During the war, London had encouraged Hussein, the Sharif of Mecca, to take the 

lead in raising an Arab insurgency against Turkey. Aided by a few Englishmen he 

did, beginning in 1916, of whom the most famous was T. E. Lawrence—

Lawrence of Arabia. In exchange, Hussein and his sons were to be installed as the 

rulers of the various, primarily Arab, constituents of the Turkish Empire 

(Khadduri, 2012). Faisal, the third son of Hussein, was generally considered the 

most capable. Lawrence, captivated at meeting Faisal by titling him as “an 

absolute ripper”. After the war, Faisal cut a romantic figure at the Versailles 

Conference, even seizing the imagination of the dry American Secretary of State, 

Robert Lansing, who wrote that Faisal’s “voice seemed to breathe the perfume of 

frankincense and to suggest the presence of richly colored divans, green turbans, 

and the glitter of gold and jewels.” 
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The British put Faisal on the throne of the newly created nation of Syria, one of 

the independent states carved out of the extinct Turkish Empire. But a few months 

later, when control of Syria passed to France under the postwar identifications, 

Faisal was sharply overthrown and turned out of Damascus. But his career as a 

king was not yet over. The British needed a monarch for Iraq, another new state, 

this one to be formed out of three former provinces of the Turkish Empire. 

Political stability in the area was required not only by the prospect for oil, but also 

for the defense of the Persian Gulf and for the new imperial air route from Britain 

to India, Singapore, and Australia. The British did not need to rule the region 

directly; that would cost too much. Rather what Churchill, then the head of the 

Colonial Office, 

wanted was an 

Arab government, 

with a 

constitutional 

monarch, that 

would be 

“supported” by 

Britain under 

League of Nations 

mandate. It would 

be cheaper. So 

Churchill chose 

the out-of-work 

Faisal as his 

candidate. 

Summoned from 

exile, he was 

crowned King of 

Iraq in Baghdad in 

August 1921. 

Faisal’s brother 

Abdullah—

originally destined for the Iraqi throne—was instead installed as king “of the 

vacant lot which the British christened the Amirate of Transjordan.” 

76
The Redline Agreement  

Meanwhile, it was yet to be determined if oil was going to be found in 

commercial quantities in Iraq. Only in 1925 did a joint geological expedition—

representing Anglo-Persian, Royal Dutch, and the American companies—arrive in 
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Iraq. Even as the stalemate with Gulbenkian continued, the geologists carried out 

their exploration with rising excitement. At one of the last meetings he called for a 

large map of the Middle East, then took a thick red pencil and drew a line along 

the borders of the now-defunct Turkish Empire. “That was the old Ottoman 

Empire which I knew in 1914,” he said. “And I ought to know (Bojinović, 2015). 

I was born in it, lived in it, and served in it. (Quoted from Yergin, 1990)” 

Gulbenkian may have, however, been adding his own personal embellishment to 

what had already been decided. For, several months earlier, the British, using 

Foreign Office maps, and the French, with maps from the Quai d’Orsay, had 

already fixed the same boundaries. Whoever the author of the boundaries, this far-

reaching oil settlement was thereafter called “The Red Line Agreement.”  

Within the red line were eventually to be found all the major oil-producing fields 

of the Middle east, save for those of Persia and Kuwait. The associates assured 

themselves not to engage in any oil operations within that vast ground except in 

collaboration with the other members of the Turkish Petroleum Company. So the 

self-denying clause of the 1914 Foreign Office Agreement was reborn fourteen 

years later as the Red Line Agreement. It set the framework for future Middle 

Eastern oil development. It also became the focus for decades of bitter conflict. 

Current Oil Production Status 

After the grabbing politics, now days the United States remaining the first oil 

producing country, followed by Kingdom of Sawdi Arabia, Iraq, Iran, United 

Arab Emirates and Qatar are the producing countries in Mediterranean region. 

The last fact was exposed 

below –  

Source : (Oil Production by 

Country, 2018).   

 

That OPEC members have 

proved acquiescent has 

astonished the markets, 

which had primarily 

disbelieved they would 

observe to the cuts. A 

considerable volume of oil has been taken off the market; however, the drop in 

global accounts has been slow, given rising U.S. stocks. The international contract 

to cut crude output has revived rivals in the U.S. shale industry, which has 

destabilized the efforts of Saudi Arabia and Russia. Indeed, some analysts have 

speculated that deal may be abandoned before December 2018, especially as 

internal conflicts between Saudi Arabia and Iran ramp up once again.  
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Turkey; As a Mediating Country 

Arab oil producing states in Eastern Mediterranean region, have a massive quality 

of oil but the main customer is just their opposite side; the European Union. Not 

only for the selling the oil but also transit and security is the key factor in the oil 

industry. As different terrorist groups are emerged in Arab countries, transit 

security is more preferable issue rather than producing. Geographically, Turkey 

had an advantage of its territory.  Turkey is located just between the Anatolia and 

the Balkans, another hand, neighboring the Black Sea, middle of the Bulgaria and 

Georgia, and adjoining the Aegean Sea and the Mediterranean Sea, just middle of 

the Greece and Syria. This is why; Turkey is not only a transit country but also a 

price fixing country in this region. The Arab states had no alternative regarding 

land transit of their resources except Turkey. Underwater pipeline or floating 

LNG terminal like Australia is also too costly to build. As for example, Israel was 

tried to build floating terminal but they back dropped their decision due to high 

tech instruments and massive expenses.  

In the same way, internal conflicts are also main causes to make interlinked point-

to-point pipeline to pass the energy resources to reach the customers. As for 

example, Isreal also thinking Turkey as their transit route. Though they have tried 

Egypt, Jordan and Cyprus also but they didn’t get any country like Turkey who 

has a bunch of experiences to maintain different pipelines such as TANAP 

pipeline, Kirkuk-Cayhan Pipeline, North Steam pipeline and so on.  

A key option in the hand of Israel was LNG exports from a terminal located in a 

next country. Egypt’s unused gas liquefaction facilities could provide a cheap 

option(Leigh, 2014). Israeli gas could be driven south via either an existing 

onshore pipeline across the Sinai Desert or a new offshore line to Egyptian LNG 

terminals, then shipped to East Asian markets via tanker through the Suez Canal. 

But it is to remember that, there have potential terrorist attacks in the Sinai. In 

practice, however, the political obstacles to this option may be insuperable. First, 

the Israeli government needs a treaty with any country from which Israel would 

export LNG, which seems impossible to negotiate during Egypt’s current political 

turmoil. Second, it is politically unthinkable that Israel would make itself 

dependent on an Arab state for the location of such a deliberately important 

energy asset. This restraint would likely hold even for Jordan, a relatively friendly 

Arab state that seeks to develop an LNG terminal at Aqaba on the Red Sea, 

provided that a non-Arab option is available. So the ball need to be the court of 

Turkey.  

The most talented such selection is a sub-sea pipeline from Israel to Turkey, 

which would offer the inexpensive transfer route for Leviathan gas, other than the 

more politically problematic Egyptian pipeline-plus-LNG route. Connecting the 

Leviathan field with the Turkish coastline at either Ceyhan or Mersin would cost 

approximately 2.5 billion dollars, or a little more than half the CAPEX required 
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for a single train of LNG at Vasilikos. The pipeline would contain of two strands 

of 24-inch pipe, each pumping 8 bcm, for a total of 16 bcm. The landfall at 

Mersin or Ceyhan could then be connected via a 40-kilometer pipeline to 

Turkey’s national gas grid for approximately 83 million dollars. 

The necessity of Turkish cooperation in this region is quite clear form the peace 

process. In March’2013, Israel inaugurated production of Tamar field but while 

they have decided to exports their natural resources, a modest quality of Israel’s 

gas will likely be provided to the Palestinian territories (Bryza, Fall' 2013).  

 

Conclusion  

The Eastern Mediterranean is heading to an importance in world geopolitics 

through exploration of petroleum reserves. The recent discoveries of natural gas 

and oil in a favorable location between major producers and major demand 

centers make the Eastern Mediterranean a frequent target of energy import and 

export project proposals. This makes regional economic and political 

incorporation and cooperation very attractive for the aim of reaping the benefits of 

energy trade. However, despite the prospective of gas in developing regional 

cooperation and strengthening, long-standing historical grievances, regional 

political rivalries and diplomatic quarrels cast a long shadow over any cooperative 

schemes. In other words, the volatility of the region with its complex geopolitical 

problems and geopolitical stakes makes regional integration almost impossible for 

the future. This study intended to illustrate that, Ottoman Emperor, as well as 

Turkey has deprived its own property by the colonizers black politics. But now a 

day, when Turkey get a position as a Transit Country, it’s high time to use this 

opportunity to flourish as a regional mediator.  
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Ev Turşusu Tüketiminde Tüketicilerin Tutum ve Davranışları: 
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Özet 

Çalışma Bingöl İli merkez ilçesinde tüketicilerin ev turşusu üretim ve tüketimindeki 

tutum ve davranışlarını ortaya koymuştur. Çalışmada birincil veriler kullanılmıştır. 

Çalışma için geliştirilen anketle ev turşusu tüketen tüketicilerle yüz yüze görüşülmüştür. 

Ana popülasyonu temsil etmek üzere 385 adet anket yapılmıştır. Çalışmada verilere 

Cluster analizi uygulanmıştır. Tüketiciler Cluster analizine göre Düşük Tüketim Düzeyi, 

Yüksek Tüketim Düzeyi ve Orta Tüketim Düzeyi olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, tüketicilerin daha çok karışık turşuyu akşam ve öğle 

yemekleri yanında tükettikleri ve %69,90’nı ev turşusunu kendilerinin kurdukları 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bingöl, Ev Turşusu, Tüketim, Tüketici Davranışları 

 

The Attitudes and Behaviors of Consumers in Consumption of Home Pickles: The 

Case of Bingöl Province 

 

Abstract 

The study revealed the attitudes and behaviors of consumers in the production and 

consumption of home pickles at the central district of Bingöl province. The questionnaire 

developed for the study was interviewed face-to-face with consumers consuming home-

made pickles. A total of 385 surveys were conducted to represent the main population. 

Cluster analysis was applied to the data in the study. According to the consumer cluster 

analysis, there are three groups: Low Consumption Level, High Consumption Level and 

Medium Consumption Level. When we look at the results of the study, it was determined 

that consumers consumed more mixed pickles in the evening and lunch, and 69.90% of 

them pickles themselves. 

Keywords: Bingöl, Home Pickle, Consumption, Consumer Behavior 
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GİRİŞ 

Yaşam koşullarındaki değişme ve gelişmeler mevsimi dışında da hazırlanabilen, 

konserve türü gıda ürünlerine olan talebi arttırmaktadır. Hem doğal yollarla hem 

de işlenmiş şekilde üretilen bu ürünlerin ülke ekonomisine katkısı önemlidir. Bu 

anlamda turşu üretimi önemli bir yer tutmaktadır (Canlı ve Koç, 2017; Gözener ve 

Sayılı, 2014). Turşu üretimi, konserve sektörünün bir alt üretim türü olarak 

incelenebilir. Turşu üretimi önceleri tamamen hanehalkı tüketimi için ev içinde 

yapılan bir ürün iken zamanla sosyal yaşamın değişime uğraması, çalışan kadın 

sayısının artması ile evdeki üretim yerini fabrika üretimine bırakmıştır (Subaşı, 

2001). Dolayısıyla önceleri yalnızca aile gereksinimi için evlerde üretilen turşu, 

kentsel nüfusun artması ile ticari bir özellik kazanmış, son yıllarda ise dış satımı 

giderek artan bir ürün durumuna gelmiştir. Turşunun ülke ekonomisindeki 

öneminin artmasıyla, üretimde güvence ve daha yüksek kalite arayışları gündeme 

gelmektedir (Özçelik ve İç, 2000). 

Turşu hem Türkiye’de hem de Dünya mutfağında yemeğin yanında tüketilen 

başlıca besinlerden olmuştur. Turşu neredeyse tüm Hintli ailelerde ev yemeklerine 

ek olarak kullanılır, sosyo-ekonomik açıdan Hint limon turşusu (Citrus limonum) 

Hint mutfağında en önemli gıda maddelerinden biri olmuştur (Pandey ve ark., 

2011). Türkiye'de en fazla tüketilen turşu türü kornişon turşusudur. Türkiye’de 

kornişon turşusu ve diğer turşular ağırlıklı olarak evlerde ve aile işletmesi 

düzeyindeki küçük işletmelerde, özellikle ev hanımları tarafından üretilmektedir. 

Son yıllarda giderek artan ihracata yönelik talep, üretimin küçük işletmelerden, 

büyük işletmelere yönelmesine sebep olmuştur. Bu durum, turşu üretiminin gıda 

sanayi içindeki önemini her geçen gün artırmaktadır (Uylaşer ve Erdem, 2004).  

Bu çalışmada, özellikle ev turşusu tüketimi konu edilmekte ve Bingöl ilindeki ev 

turşusu tüketicilerinin tutum ve davranışları ortaya konulmuştur. 

 

3.MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini turşu tüketicileriyle yüz yüze yapılan anketlerden elde 

edilen veriler oluşturmuştur. Analiz sonuçları tablo haline getirilerek 

yorumlanmıştır. 

Çalışmadaki örnekleme için yeterli örnek sayısı, aşağıda belirtilen formül 

uyarınca 385 olarak belirlenmiştir (Collins,1986):  

 

n=t2 1+(0,02)*(b-1)*p*q/e2 

 

b = 1 alındığında eşitlik aşağıdaki forma dönüşmektedir. 
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n= (t
2
/e)

2
*p*q 

Formülde; n: örnek hacmini, t: güven aralığını (%95=1.96), b: örnekleme 

aşamasını, p: incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşme olasılığını, q: 

incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşmeme olasılığını, e: hata payını (%5) 

ifade etmektedir. Çalışmada maksimum örnek hacmine ulaşmak için p ve q 

değerleri %50 olarak dikkate alınmıştır.  

Anketlerin farklı sosyal ve ekonomik sınıflara dağılımında kullanılmak üzere, 

Mahallelerin kent merkezinin toplam nüfusu içindeki payları bulunarak, her 

mahallenin sahip olduğu oran, tek tek toplam örnek anket hacmi sayısıyla 

çarpılarak söz konusu mahallede yapılacak anket sayısı bulunmuştur. 

Anketlerden elde edilen verilerin analizinde, pazarlama literatüründe önemli yer 

tutan ve pazarlama çalışmalarında çokça kullanılan çok değişkenli analiz 

tekniklerinden yöntemi kullanılmıştır. Kümeleme (Cluster) analizi, bireylerin 

veya uyarıcıların benzerliklerine göre kümelerde toplanmasını amaçlayan çok 

değişkenli bir istatistiki analizdir.  

Çalışmada, tüketiciler turşu tüketim düzeylerine göre en yakın kümeye atanarak 

gruplama yapılmıştır. Buna göre yıllık 13,24 kg turşu tüketen grup düşük tüketim 

düzeyi grubu, 88,57 kg turşu tüketen grup yüksek tüketim düzeyine sahip grup ve 

son olarak 39,14 kg tüketen tüketici grubu ise orta düzeyde turşu tüketimine sahip 

grup olarak tanımlanmıştır. Buna göre birinci grupta tüketicilerin %81,56’sı, 

ikinci grupta %1,82’si ve üçüncü grupta ise %16,62’si yer almıştır.  

 

4.ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1. Cluster(Kümeleme) Analizi Sonuçları 

4.1.1. Ev Turşusu Tüketicilerinin Profili 

Genel ortalamaya göre, hane halkının %65,50’si kadın tüketicilerden, %34,50’si 

erkeklerden oluşmuştur. Gruplar bazında konu incelediğinde, bütün gruplarda 

kadın tüketicilerin oranı daha yüksek çıktığı belirlenmiştir.  

Genel ortalamaya göre, tüketicilerin yaş gruplarına bakıldığında, turşu 

tüketicilerinin daha çok 31-40 yaş grubunda oldukları belirlenmiştir. Ev turşusu 

tüketicilerinin eğitim durumuna bakıldığında ise %30,90’nın lise, %20,80’nin 

üniversite, %17,70’nin ilkokul, %12,70 ortaokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Grup bazında konu incelendiğinde, lise mezunu tüketicilerin, düşük tüketim 

düzeyi grubunda yüksek oranda yer aldıkları, yüksek tüketim düzey grubunda yer 

alan tüketicilerin ise yüksek oranda okuryazarlık belgesine sahip olmayanlardan 

oluştuğu söylenebilir.  
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Ev turşusu tüketicilerinin meslek durumuna bakıldığında ise, %53,50 Ev 

hanımlarından oluştuğu hesaplanmıştır. 

Genel ortalamaya göre, tüketicilerin %36,10’nun 3001 TL ve üstü bir gelire sahip 

olduğu belirlenmiştir. Ancak gruplar düzeyinde konu incelendiğinde Düşük düzey 

turşu tüketimine sahip tüketicilerin %40,80’nin 3001 TL ve üstü gelire sahip 

oldukları hesaplanmıştır. Bu durum yüksek gelirli tüketicilerin düşük düzeyde ev 

turşusu tükettikleri söylenebilir. Yüksek ve orta düzey tüketim grubunda yer alan 

tüketicilerin ise daha çok 1501-2000 TL gelir grubunda yer aldıkları belirlenmiştir 

(Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Ev Turşusu Tüketicilerinin Profili 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Cinsiyet % 

Erkek 38,90 14,30 15,60 34,50 

Kadın 61,10 85,70 84,40 65,50 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Yaş Grupları 

20-30 23,60 14,30 9,40 21,00 

31-40 37,90 57,10 45,30 39,50 

41-50 21,00 14,30 29,70 22,30 

51+ 17,50 14,30 15,60 16,12 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Eğitim Durumu 

İlkokul 17,20 14,30 20,30 17,70 

Ortaokul 11,50 0,00 20,30 12,70 

Lise 38,80 0,00 20,30 30,90 

Üniversite 23,60 14,30 7,80 20,80 

Lisans Üstü 1,00 0,00 3,10 1,30 

Okur-yazar 7,60 28,60 12,50 8,80 
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değil 

Okuryazar 

belgesi yok 

5,40 42,90 15,60 7,80 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Meslek Durumu 

Memur 26,50 14,30 15,60 24,50 

Serbest Meslek 21,00 0,00 7,80 18,40 

İşçi 3,50 0,00 4,70 3,60 

Ev hanımı 49,00 85,70 71,90 53,50 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Evinize Giren Toplam Aylık Gelir (TL) 

1001-1500 TL 13,70 14,30 18,80 14,50 

1501-2000 TL 18,80 57,10 31,20 21,60 

2001-2500 TL 12,40 0,00 17,20 13,00 

2501-3000 TL 11,80 14,30 15,60 12,50 

3001 ve üstü TL 40,80 14,30 15,60 36,10 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Turşu 

Harcaması 

(TL) 

51,93 242,85 138,88 70,25 

Turşu Tüketim 

Yılı 

10,46 14,28 14,01 11,12 

N 314 7 64 385 

 

4.1.2. Tüketicilerin Ev Turşusu Tüketim Alışkanlıkları 

Genel ortalamaya göre, tüketicilerin büyük bir çoğunluğu karışık turşu tükettikleri 

belirlenmiştir. Buna göre tüketicilerin %75,10’nu karışık turşu tüketirken ikinci 

sırada biber turşusu tükettikleri belirlenmiştir. Konu grup bazında incelendiğinde, 

orta tüketim düzeyinde ev turşusu tüketen tüketicilerin %90,60 karışık turşu 

tüketirken, bu oran sırayla yüksek tüketim düzeyi grubunda %85,70 ve düşük 

tüketim düzeyi grubunda ise %71,70 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Tüketicilerin Tükettikleri Ev Turşusu Türleri 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Kornişon 8,90 0,00 6,20 8,30 

Biber/Acılı 

Biber 

12,10 0,00 1,60 10,10 

Lahana 2,90 0,00 0,00 2,30 

Karışık 71,70 85,70 90,60 75,10 

Diğer 4,50 14,30 1,60 4,20 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

Tüketicilerin ev turşusu temin etme durumu incelendiğinde, tüketicilerin büyük 

bir çoğunluğunun ev turşusunu kendilerinin yaptığı belirlenmiştir. Genel 

ortalamaya göre, tüketicilerin %69,90’nı ev turşusunu kendisi kurarken, 

%19,00’nun aile büyükleri tarafından yapıldığı %3,60’nın pazardan ev turşusunu 

temin ettiği belirlenmiştir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Tüketicilerin Ev Turşusu Tedarik Durumu 

 Gruplar  

Ort. Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Kendimiz Yapıyoruz 64,30 100,00 93,80 69,90 

Komşulardan Satın Alıyoruz 3,50 0,00 1,60 3,10 

Aile Büyüklerimiz Bize Yapıyor 22,60 0,00 3,10 19,00 

Pazarda Yapılan Ev Turşusunu Satın 

Alıyoruz 

4,50 0,00 0,00 3,60 

Market/Bakkaldan Satın Alıyoruz 3,50 0,00 0,00 2,90 

Diğer 1,60 0,00 1,60 1,60 
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Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

Tüketicilerin ev turşusu tüketim amacı incelendiğinde, tüketicilerin büyük bir 

çoğunluğunun ev turşusunu, akşam ve öğle yemeğinin yanında tükettiği 

belirlenmiştir. Genel ortalamaya göre tüketicilerin %65,50’si ev turşusunu 

yemeklerin yanında tükettikleri belirlenmiştir. Konu gruplar bazında 

incelendiğinde, yüksek tüketim düzeyi grubunda ev turşusu tüketen tüketicilerin 

%100,00’ü turşuyu akşam ve öğle yemeğinde tüketirken, bu oran sırayla düşük 

tüketim düzeyi grubunda %65,30 ve orta tüketim düzeyi grubunda ise %62,50 

olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Tüketicilerin Ev Turşusu Tüketim Amacı 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Akşam ve Öğle yemeği 

yanında 

65,30 100,00 62,50 65,50 

Günlerde, Çiğköfte veya 

Kısırın Yanında 

7,30 0,00 7,80 7,30 

Öğünlerde ve Günlerde 27,40 0,00 29,70 27,30 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

Genel ortalamaya göre, hane halkının ev turşusu aylık ortalama tüketim durumuna 

bakıldığında, ocak, şubat, mart, nisan ve eylül aylarında diğer ayalara göre daha 

çok turşu tüketildiği söylenebilir. Grup bazında ise, düşük tüketim düzeyi 

grubunda en çok tüketim eylül ayında gerçekleşirken, orta düzey tüketim 

grubunda ise mart ayında ve yüksek düzey tüketim grubunda ise nisan ayında 

gerçekleştiği belirlenmiştir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Ev Turşusunun Tüketim Durumu (Aylık Ortalama Kg) 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Ocak 3,39 7,57 7,73 4,22 

Şubat 3,40 9,00 7,95 4,32 

Mart 3,18 9,66 8,06 4,31 

Nisan 2,98 11,66 7,73 4,35 

Mayıs 2,00 3,00 3,25 2,53 

Haziran 1,00 2,00 3,50 2,25 

Temmuz 2,00 2,00 2,00 1,00 

Ağustos 1,00 2,00 1,00 1,50 

Eylül 4,33 8,00 4,33 4,85 

Ekim 3,18 6,00 5,64 3,98 

Kasım 3,11 7,16 6,28 3,77 

Aralık 3,03 7,57 6,41 3,64 

N 314 7 64 385 

 

Tüketiciler, daha kaliteli ve lezzetli bir ev turşusu için yaptıkları öneriler arasında 

en yüksek oranla turşu suyuna sirkenin gerektiği kadar katılması (%26), ikinci 

öneri turşu malzemesinin çeşitli, doğal ve iyi olması (%21,8), ve turşu suyunda 

kaya tuzunun kullanılmasını tavsiye etmişlerdir (Çizelge 6). 

 

Çizelge 6. Tüketicilerin Daha Kaliteli Ev Turşusu Kurma Önerileri 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Kaya Tuzu 13,70 42,90 26,60 16,40 

Limon, Limon Tuzu 9,20 0,00 12,50 9,60 
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Sirke, Üzüm-Elma Sirkesi 26,40 0,00 26,60 26,00 

Suyunun bol olması, Turşu suyu 

eklenmesi 

9,90 0,00 12,50 10,10 

Malzemesinin çeşitli, doğal ve 

iyi olması 

24,50 14,30 9,40 21,80 

Sağlıklı kap kullanımı ve temiz 

olması 

2,50 0,00 1,60 2,30 

Mevsiminde yapılması, 

Turşunun süresinde açılması 

10,80 42,90 7,80 10,90 

İyi muhafaza edilmesi 2,90 0,00 3,10 2,90 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

4.1.3. Tüketicilerin Ev Turşusu Üretiminde Bilgi Kaynakları 

Tüketicilerin ev turşusuyla ilgili bilgi edinme kaynaklarının başında komşu ve 

arkadaşlarının geldiği belirlenmiştir. Genel ortalamaya göre tüketicilerin %68,60’ı 

komşu ve arkadaşlarından, %21,60’ı ise internetten bilgi edindiği ortaya 

konulmuştur (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Tüketicilerin Ev Turşusuyla İlgili Bilgi Kaynakları 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Turşuculardan 0,30 0,00 0,00 0,10 

Komşu ve Arkadaşlardan 65,30 85,70 82,80 68,60 

Uzman Kişilerden 8,60 14,30 12,50 9,40 

İnternetten 25,50 0,00 4,70 21,60 

Gazetelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 

Televizyondan 0,30 0,00 0,00 0,30 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 
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Genel ortalamaya göre, Hane halkının ev turşusu kurma konusunda çoğunlukla 

aile büyüklerinden etkilendiği belirlenmiştir. Konu grup bazında incelendiğinde, 

düşük tüketim düzeyi grubunda tüketiciler en çok aile büyüklerinden 

etkilendikleri, yüksek tüketim düzeyi grubunda yer alan tüketicilerin %42,90’nı 

ise ev turşusunu sevdiklerinden, orta tüketim düzeyi grubunda ise tüketiciler daha 

çok geleneksel olarak ev turşusu kurduklarını ifade etmişlerdir (Çizelge 8). 

 

Çizelge 8. Ev Turşusu Kurma konusunda Etkilenme Durumu 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Arkadaş-Komşu 16,60 14,30 10,90 15,60 

Aile Büyükleri 38,20 28,60 28,10 36,40 

Gelenek 24,80 14,30 43,80 27,80 

Diğer (sevdiğinden) 20,40 42,90 17,20 20,30 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

Tüketicilerin ev turşusuna olan bağımlılık düzeyi incelendiğinde, genel olarak 

tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun ev turşusunu her zaman yaptığı veya satın 

aldıkları belirlenmiştir. Genel ortalamaya göre, tüketicilerin %67,80’nın ev 

turşusunu her zaman yaptığı veya satın aldığı belirlenmiştir. Konu grup bazında 

incelendiğinde, orta tüketim düzeyi grubunda ev turşusu satın alan veya yapan 

kişilerin %96,90 olduğu ve bu oran sırayla yüksek tüketim düzeyi grubunda 

%85,70 ve düşük tüketim düzeyi grubunda ise %61,50 olarak hesaplanmıştır 

(Çizelge 9). 

 

Çizelge 9. Tüketicilerin Ev Turşusuna Olan Bağımlılık Düzeyi 

 Gruplar  

Ort. Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketi

m 

Düzeyi 
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Her zaman ev turşusu yaparım  61,50 85,70 96,90 67,80 

Satın aldığımda her zaman aynı 

yerden alırım 

5,40 0,00 0,00 4,40 

Önemli olan ev turşusu olması 26,80 14,30 0,00 22,10 

Sadece Bingöl’ün Ev turşusunu 

tüketirim 

6,40 0,00 3,10 5,70 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,0

0 

N 314 7 64 385 

 

4.1.4. Ev Turşusunun Pazara Dönük Üretimi, Fiyat ve Kalite Yönünden 

Tüketici Algıları 

Hane halkının ev turşusunu ticari amaçlı satış durumuna bakıldığında, çok büyük 

bir çoğunluğunun ev turşusunu, ticari amaçlı üretmediği, ailenin tüketim 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretildiği belirlenmiştir. Genel ortalamaya 

göre, hane halkının %95,60’nın ev turşusunu ticari amaçlı üretmediği, sadece 

%2,60’nın ticari amaçlı ürettiği belirlenmiştir. Grup bazında konu incelendiğinde, 

yüksek tüketim grubunda yer alan hane halkının %57,10’nu ticari amaçlı üretim 

yaptıkları belirlenmiştir. Bu oran orta tüketim düzeyi grubunda ise %6,20 olarak 

hesaplanmıştır (Çizelge 10). 

 

Çizelge 10. Ev Turşusunun Ticari Amaçlı Üretim Durumu 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

Evet 0,60 57,10 6,20 2,60 

Hayır 98,70 42,90 85,90 95,60 

Kısmen 0,60 0,00 7,80 1,80 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

Genel ortalamaya göre, tüketiciler ev turşusunu diğer hazır turşulara göre fiyat 

açısından eşdeğer bulduklarını ifade etmişlerdir. Buna göre tüketicilerin 
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%25,20’si ev turşusu fiyatını diğer turşulara göre eşdeğer bulmuşlardır.  Ancak 

yüksek ve orta tüketim düzeyine sahip gruplarda yer alan tüketiciler ev turşusunun 

en ucuz olduğunu belirtmişlerdir (Çizelge 11). 

 

Çizelge 11. Ev Turşusunun Piyasadaki Diğer Hazır Turşu Markalarına Göre 

Fiyat Durumu 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

En Pahalı 16,20 14,30 20,30 16,90 

Çoğundan Pahalı 17,50 14,30 17,20 17,40 

Eşdeğer 26,80 14,30 18,80 25,20 

Çoğundan Ucuz 22,60 28,60 20,30 22,30 

En Ucuz 16,90 28,60 23,40 18,20 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %46,80’ni ev turşusunu piyasadaki diğer hazır 

marka turşulara göre en kaliteli olarak değerlendirmişlerdir. Bütün grup 

düzeylerinde de tüketicilerin büyük çoğunluğu ev turşusunun diğer turşulara göre 

daha kaliteli olduğu algısına sahip oldukları belirlenmiştir (Çizelge 12). 

 

Çizelge 12. Tüketicilere Göre Ev Turşusunun Piyasadaki Diğer Hazır Turşu 

Markalarına Göre Kalite Durumu 

 Gruplar  

Ortalama Düşük 

Tüketim 

Düzeyi 

Yüksek 

Tüketim 

Düzeyi 

Orta 

Tüketim 

Düzeyi 

En Kaliteli 42,40 57,10 67,20 46,80 

Çoğundan İyi 40,40 28,60 29,70 38,40 

Eşdeğer 11,80 0,00 1,60 9,90 
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Çoğundan 

Kötü 

2,90 0,00 0,00 2,30 

En Kötü 2,50 14,30 1,60 2,60 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 314 7 64 385 

 

 

5. SONUÇLAR 

Türkiye’de turşu sektörü önemli bir sektördür. Son yıllarda bilinçli ve gıda 

güvenliğini önemseyen tüketici profilinin ortaya çıkmasıyla ev turşusunu ticari 

amaçlı üretip pazarlayan işletmelerde otaya çıkmıştır. Bingöl ilinde de hem 

tüketim ve hem üretim potansiyelini bünyesinde barındıran bir piyasa olduğu 

düşünülmektedir.  

İncelenen hane halkının yıllık ortalama ev turşusu harcaması 70,25 TL olarak 

hesaplanmıştır. Hane halkı başına aylık ortalama ev turşusu tüketimi 1 kg ile 4,85 

kg arasında değişmektedir. Hane halkının ortalama olarak 11,2 yıldan beri ev 

turşusunu tükettikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin daha çok karışık turşuyu tercih 

ettikleri ve akşam ve öğle yemeklerinde tükettikleri ortaya konulmuştur. Ev 

turşusunu daha çok kendilerinin kurduğunu ifade eden tüketicilerin yanı sıra, %19 

orandaki tüketicinin ise aile büyüklerinden ev turşusunu temin ettiklerini 

belirtmişlerdir. Üretilen ev turşusu daha çok hane halkının ihtiyaçları için 

kullanılırken, %2,60 oranında piyasa için üretim yapıldığı belirlenmiştir. 

Tüketicilerin ev turşusuyla ilgili bilgi edinme kaynaklarının başında komşu ve 

arkadaşlarının geldiği belirlenmiştir. 
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Tüketicilerin Hazır Su Tüketim Davranışları Ve Tercihleri: 

Bingöl İli Örneği 
 

Beşir KOÇ
79

  

Halim Tatlı
80

 
Özet 

Bu araştırmada Bingöl ili merkez ilçesindeki tüketicilerin ambalajlı su tüketim tercihleri 

incelenerek incelenmiştir. Araştırmada merkez ilçede ikamet eden 273 tüketiciden anket 

yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Anketler 2017 yılında uygulanmıştır. Elde 

edilen verilere Cluster Analizi uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre, Bingöl ilinde en 

fazla tercih edilen su markalarının sırasıyla binpınar, Munzur ve erikli ambalajlı su 

markaları olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin büyük bölümünün ambalajlı suyu sağlık 

açısından tüketmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca tüketicilerin ambalaj etiketlerini 

okudukları ve gıda sağlığı ve hijyeni konusunda endişeli oldukları da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelime: Bingöl, Hazır Su, Tüketici, Tüketim Davranışları 

 

Ready Water Consumption Behaviors and Preferences of Consumers: Bingol 

Province Sample 

 

Abstract 

In this research, the water consumption preferences of consumers who are in the central 

district of Bingöl are examined. In this study, the data obtained through a questionnaire 

from 273 consumers residing in the city centre are used. Questionnaires were conducted 

2017.Percentage of the obtained data, percentage methods and factor analysis were used 

to evaluate. According to the obtained data, it is determined that the most preferred water 

brands in Bingöl province are binpınar, Munzur and erikli packed water brands 

respectively. It has been determined that most consumers prefer to consume packaged 

water for health reasons. It has also been found that consumers read packaging labels and 

are concerned about food hygiene and hygiene. 

Key Words: Bingöl, Ready Water, Consumer, Consumption Behaviors 
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GİRİŞ 

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel faktörlerden biri de sudur. 

Nüfus artışı, doğal yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması gibi faktörler 

her canlı için önemli olan suya, erişimi sınırlandırmakta ve zorlaştırmaktadır. 

Oysaki suya erişim bütün canlılar için temel bir haktır (Karakuş, Lorcu, & 

Demiralay, 2016; Ekmekçi Bal, 2014; Gül ve Akpınar. 2012). 

Paketlenmiş su üretimi ilk olarak tıbbı anlamda tedavi etme amacıyla başlamıştır. 

İlk şişeleme işlemine başlayan kurumsal firma Poland Springs firması olduğu 

söylenebilir. Şişelenmiş su, 19. Yüzyılın ortalarına kadar genellikle kaplıca 

merkezlerinde sadece elit insanların kullanımına sunulmuştur (Karakuş, Lorcu, & 

Demiralay, 2016). Şişelenmiş su sektörü, Avrupalıların öncülüğünde başlamış ve 

giderek büyüyen, hızlı gelişim gösteren bir sektör haline gelmiştir. Ancak küresel 

bazda ise Amerika şişelenmiş su sektörünün öncüsü olarak kabul edilebilir.1997-

2004 yılları arasında kişi başı şişelenmiş su tüketiminde Kuzey Amerika’da ve 

Kuzey Avrupa’da % 60’a varan bir artış gözlenirken,  Güney Amerika ve Asya’da 

ise % 200’lük bir artış kaydedilmiştir. 2007 yılında şişelenmiş su pazarı yaklaşık 

olarak 91 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Avrupa kıta olarak en büyük pazar 

olmasa da, İtalya’da 3.1 milyar galonluk şişelenmiş su tüketimine sahipken, 

Almanya 2.9 milyar galonluk şişelenmiş su tüketimine sahip olduğu 

hesaplanmıştır. Almanya’dan sonra Fransanın da önemli bir tüketim payına sahip 

olduğu söylenebilir (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2012). Dünyada 

şişelenmiş su sektörünün büyük bölümünü Fransız menşeli Suez ve Vivendi 

firmaları kontrol etmektedir. Bu firmalara ek olarak Danone ve Coca Cola 

firmaları da eklenebilir (Karakuş, Lorcu, & Demiralay, 2016). 

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Bundan dolayı kentleşme hızlı bir şekilde 

gerçekleşmiştir. Bu durum su ihtiyacının karşılanmasında farklı yöntemler 

izlenmesine neden olmuştur. Önceleri sucular tarafından yapılan bu ticaret cam 

damacanalar kullanılmış, ihtiyaca yeteri kadar cevap vermeyince tankerler 

kullanılmış ve su istasyonları oluşturulmuştur. Sektör, denetimden uzak ve hijyen 

sorunları ile gündeme gelmiştir. Bu durum su ihtiyacının karşılanmasında yeni 

arayışlara yönelmesine neden olmuştur. Üst gelir gruplarınca yurtdışından 

getirilen arıtma sistemleri bu arayışlardan biridir. Fakat bu çözüm yollarının 

hiçbiri kalıcı şekilde sağlıklı suya ulaşımı sağlayamamıştır (Karakuş, Lorcu, & 

Demiralay, 2016). 1997 yılında çıkarılan ve sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan 

“Doğal Kaynak Maden ve İçme Suları ve Tıbbi Suların İstihsali, Ambalajlanması 

ve Satısı Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince açıkta su satışı yasaklanmış, 

şişeleme, üretim ve satış konularına bazı standartlar getirilmiştir. Bu standartlar, 

paketlenmiş su sektörünü hızlı bir şekilde geliştirmiş ve önemli holdinglerin bir 

çalışma alanı haline getirmiştir (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2012; 

Karakuş, Lorcu, & Demiralay, 2016). Türkiye’de 2011 yılında; Şişelenmiş su 

üretimi 9,3 milyar litreye ulaşmıştır. Pazar hacmi ise 3,4 milyar dolara ulaştığı 

söylenebilir. Kişi başına su tüketimi 135 litreye ulaştığı Türkiye’de şişelenmiş su 
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tüketiminin %65’ni damacana su, %35’ni ise şişelenmiş su oluşturmaktadır. Pet 

şişe ve damacana su sektöründe 296 firmanın faaliyet gösterdiği söylenebilir 

(Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2012). 

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin Bingöl İlinde ambalajlı hazır su tüketim 

alışkanlıkları ve tercihlerini araştırmaktır ve ortaya koymaktır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini turşu tüketicileriyle yüz yüze yapılan anketlerden elde 

edilen veriler oluşturmuştur. Bunun yanı sıra ikincil çalışmalardan 

yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere Kümelenme Analizi 

uygulanmıştır (Koç, 2011; Tatlıdil, 1996). Buna göre tüketiciler sosyo ekonomik 

statülerine göre sınıflandırılmıştır. Söz konusu gruplamaya göre veriler tablo 

haline getirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Çalışmadaki örnekleme için yeterli örnek sayısı, aşağıda belirtilen formül 

uyarınca 270 olarak belirlenmiştir (Collins,1986): 

 

n=t2 1+(0,02)*(b-1)*p*q/e2 

 

b = 1 alındığında eşitlik aşağıdaki forma dönüşmektedir. 

 

n= (t
2
/e)

2
*p*q 

 

Formülde; n: örnek hacmini, t: güven aralığını (%95=1.96), b: örnekleme 

aşamasını, p: incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşme olasılığını, q: 

incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşmeme olasılığını, e: hata payını 

(%5,96) ifade etmektedir. Çalışmada maksimum örnek hacmine ulaşmak için p ve 

q değerleri %50 olarak dikkate alınmıştır. 

Anketlerin farklı sosyal ve ekonomik sınıflara dağılımında kullanılmak üzere, 

kent merkezini oluşturan mahalleler nüfuslarıyla birlikte TUİK’ten temin 

edilmiştir. Mahallelerin kent merkezinin toplam nüfusu içindeki payları 

bulunarak, her mahallenin sahip olduğu oran, tek tek toplam örnek anket hacmi 

sayısıyla çarpılarak söz konusu mahallede yapılacak anket sayısı bulunmuştur. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tüketicilerin Profili 

Genel ortalamaya göre, ambalajlı su tüketen tüketicilerin %54,10’nu erkeklerden 

oluşurken geriye kalanı kadınlardan oluşmuştur. Genel ortalamaya göre 

tüketicilerin %47,40’ı 20-30 yaş grubunda yer alırken, 50 ve üstü yaş grubunun 

payı ise sadece %1,10 gibi düşük düzeyde kalmıştır. Tüketicilerin eğitim durumu 

incelendiğinde, tüketicilerin çoğunlukla üniversite mezunu oldukları 

belirlenmiştir. Gruplar bazında konu incelendiğinde düşük sosyo ekonomik sınıfta 

lise mezunlarının oranı diğer sosyo ekonomik statülere göre yüksek oranda 

gerçekleştiği söylenebilir (%40,80). Hazır ambalajlı su tüketen tüketicilerin 

mesleki durumlarına bakıldığında bütün sosyo ekonomik statülerde memurların 

büyük bir çoğunluğu oluşturduğu söylenebilir. Genel ortalamaya göre, 

tüketicilerin %80,70’nin memur olduğu belirlenmiştir. Bu oran sosyo-ekonomik 

statüsü düşük grupta %53,50 olarak gerçekleşerek diğer sosyo ekonomik statülere 

göre düşük kalmıştır. 

Genel ortalamaya göre, ortalama hane büyüklüğü 4,62 kişi olarak hesaplanmıştır. 

Ortalama hanehalkı büyüklüğü, sosyo ekonomik statü yükseldikçe azalmıştır. 

Buna göre düşük sosyo- ekonomik statüde ortalama hane büyüklüğü 5 kişi iken, 

orta düzey sosyo-ekonomik statüde yer alan tüketicilerin ortalama aile büyüklüğü 

ise 4,67’ye ve. yüksek düzey sosyo-ekonomik statüde ise 3,60 kişiye düştüğü 

söylenebilir. Buna karşın sosyo ekonomik statüler yükseldikçe gelirinde arttığı 

söylenebilir. Genel ortalamaya göre tüketicilerin aylık ortalama ambalajlı su 

tüketim harcamaları 33,99 TL olarak hesaplanmıştır (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Ambalajlı Su Tüketicilerinin Profili 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta Düşük Yüksek 

Cinsiyet 

Erkek 57,80 52,10 39,40 54,10 

Kadın 42,2 47,90 60,60 45,90 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Yaş Grupları 

20< 3,00 18,30 3,00 7,00 

20-30 47,60 45,10 51,50 47,40 

31-40 38,00 35,20 36,40 37,00 
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41-50 10,20 0,00 9,10 7,40 

50+ 1,20 1,40 0,00 1,10 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 1,80 11,30 0,00 4,10 

Lise 8,40 40,80 6,10 16,70 

Üniversite 80,10 46,50 84,80 71,90 

Lisansüstü 9,60 1,40 9,10 7,40 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

Meslek 

Memur 89,20 53,50 97,00 80,70 

İşçi 5,40 8,50 0,00 560 

Serbest Meslek 1,80 16,90 0,00 11,80 

Öğrenci 2,40 18,30 3,00 6,70 

Ev Hanımı 1,20 2,80 0,00 1,50 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

Gelir ve harcama ile ilgili bazı göstergeler 

Ortalama Aile 

Büyüklüğü 

4,67 5,00 3,60 4,62 

Ortalama Aylık Gelir 

(TL) 

3516,56 1798,66 7242,42 3520,20 

Ortalama Aylık 

Ambalajlı Su Harcaması 

(TL) 

38,05 23,71 35,37 33,99 

 

Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Hijyeni Konusundaki Genel Tutumu 

Genel ortalamaya göre, tüketicilerin ambalajlı su etiketlerini okuma durumları 

incelendiğinde büyük bölümünün bazen etiket okuduğu belirlenmiştir. Buna göre, 

tüketicilerin %47,40’ı bazen etiket okuduğu belirlenmiştir. Düşük düzey Sosyo 

ekonomik statüye sahip tüketicilerin %40,8’i her zaman etiket okuduğunu 

belirtirken, Orta düzey sosyo ekonomik statüye sahip tüketicilerin %51,2’si ise 
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bazen okuduğunu ifade etmişlerdir. Yüksek düzey sosyo ekonomik statüye sahip 

tüketicilerde ise bu oran %48,5 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Tüketicilerin Etiket Okuma Durumu 

 Sosyo-Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

Her Zaman Okurum 38,00 40,80 33,30 38,10 

Bazen Okurum 51,20 38,00 48,50 47,40 

Nadiren Okurum 7,80 12,70 15,20 10,00 

Hiç Okumam 2,40 8,50 0,00 3,70 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %39, 15’nin ürün etiketlerini okurken ilk önce 

imal ve son kullanma tarihine dikkat ettiği belirlenmiştir. Bütün sosyo-ekonomik 

statülerde yer alan tüketicilerde yüksek oranlarda ürünün üretim ve son kullanma 

tarihlerine baktığı belirlenmiştir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Ürün Etiketlerinde Ürünün Hangi Özellikleri Tüketicilerin 

Dikkatlerini Çeker 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta Düşük Yüksek 

İçindekiler listesi 17,37 18,12 16,42 17,44 

Sağlık açısından bilgi 10,64 15,22 7,46 11,39 

Kaloriler 8,12 5,80 7,46 7,47 

Vitamin ve mineral 

içeriği 

6,44 7,97 5,97 6,76 

Soğutma ile ilgili bilgiler 1,40 3,62 1,49 1,96 

Saklama ve muhafaza 

koşulları 

8,12 4,35 16,42 8,19 

İmal ve son kullanma 

tarihi 

39,22 39,86 37,31 39,15 
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Ürünün orijini 8,68 5,07 7,46 7,65 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 357 138 67 562 

Tüketici birden fazla yanıt vermiştir. 

 

Tüketicilerin büyük bir bölümünün etiket üstündeki bilgilerin kısmen gerçeği 

yansıttığını düşündükleri belirlenmiştir. Genel ortalamaya göre tüketicilerin % 

52,20’si etiket üstündeki bilgilerin kısmen gerçeği yansıttığını düşündükleri tespit 

edilmiştir. Sosyo-ekonomik statülere göre konu incelendiğinde etiket üstündeki 

bilgilerin kısmen gerçeği yansıttığını düşünen tüketiciler en yüksek oranda yüksek 

düzey sosyo-ekonomik statüye sahip sınıfta yer aldıkları belirlenmiştir. Bu grubu 

orta düzey sosyo-ekonomik sınıfta yere alan tüketiciler yer almıştır (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Ürün Etiketi Üstünde Yer Alan Bilgilerin Gerçeği Yansıtıp 

Yansıtmadığı Konusundaki Tüketici Görüşleri 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta Düşük Yüksek 

Evet 15,10 16,90 15,20 15,60 

Hayır 10,80 21,10 0,00 12,20 

Kısmen 53,60 42,30 66,70 52,20 

Bilmiyorum 19,30 18,30 18,20 18,90 

Cevap Yok 1,20 1,40 0,00 1,10 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %52,20’si gıdaların güvenliği konusunda 

endişe ettiği belirlenmiştir. Tüketicilerin sosyo-ekonomik statülerine göre düşük 

ve orta sınıf tüketicilerin daha fazla oranda endişe ettiği tespit edilmiştir. Genel 

ortalamaya göre tüketicilerin sadece %5,20’si gıda güvenliği konusunda endişeli 

olmadığı belirlenmiştir. Buna göre tüketicilerin büyük bölümünün gıda güvenliği 

konusunda endişeli olduğu söylenebilir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusunda Endişe Durumları  

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta Düşük  Yüksek  

Evet endişeliyim 53,60 53,50 42,40 52,20 

Endişeli değilim 3,60 7,00 9,10 5,20 

Kısmen endişeliyim 34,90 31,00 39,40 34,40 

Kesinlikle endişeliyim 7,80 8,50 9,10 8,10 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Tüketicinin Ambalajlı Su Tüketimi 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %46,80’ni ambalajlı su kullanım nedenlerinin 

şebeke suyunun sağlıksız olmasından, %32,70’i ise şebeke suyunun 

kesilmesinden kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Bütün sosyo-ekonomik 

statülerde yer alan tüketicilerin oransal olarak benzer eğilimler taşıdıkları 

söylenebilir (Çizelge 6). 

 

Çizelge 6. Tüketicilerin Ambalajlı Su Tüketme Amacı 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta Düşük Yüksek  

Şebeke Suyu Sağlıksız  46,70 42,30 57,60 46,80 

Dinç Olabilmek İçin 3,00 1,40 6,10 17,50 

Daha Sağlıklı Bulduğum 

İçin 

20,00 18,30 3,00 17,50 

Şebeke Suyu Kesildiği 

İçin 

30,30 38,00 33,30 32,70 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 
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Genel ortalamaya göre tüketicilerin %62,60’nın diğer yani çalışma ortamı, öğün 

yemeklerinde, şehir içi gezmelerinde ve sıcak havalarda ambalajlı su tüketmeyi 

tercih ettikleri belirlenmiştir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Tüketicilerin Ambalajlı Su Tüketme Ortam ve Zamanları 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ort. 

Orta  Düşük  Yüksek  

Partilerde 2,40 2,80 3,00 2,60 

Sohbet Ortamlarında 9,60 12,70 15,20 11,10 

Sinemada 2,40 1,40 3,00 2,20 

TV İzlerken 1,20 2,80 0,00 1,50 

Piknik ve Gezilerde 17,50 11,30 6,10 14,40 

Alışverişte 4,80 9,90 0,00 5,60 

Diğer (çalışma ortamında, 

öğün yemeklerinde, şehirde 

gezinirken, sıcak havalarda, 

sınavlarda vb.) 

62,00 59,20 72,70 62,60 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre, tüketicilerin %59,10’nu tercih ettikleri ambalajlı suyu bir 

yıldan fazladır satın aldıkları belirlenmiştir. Bu oran bütün sosyo-ekonomik 

statülerde yüksek oranlarda gerçekleşmiştir (Çizelge 8). 

 

Çizelge 8. Tüketiciler Ambalajlı Su İçeceğini Ne Zamandan beri  satın 

almaktadır 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük Yüksek 

1 Aydan Az 16,30 28,60 12,10 19,00 

1-3 Ay 8,40 11,40 9,10 9,30 

4-6 Ay 5,40 7,10 0,00 5,20 

7-12 Ay 6,60 4,30 15,20 7,10 
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1 Yıldan Fazla 62,70 48,60 63,60 59,10 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %58’inin tercih ettikleri ambalajlı suyu satın 

alırken arkadaş, komşu ve iş çevresinden etkilendikleri belirlenmiştir. İkinci 

derecede ise tüketicilerin %34,20’sinin TV reklamlarından etkilendiği 

görülmüştür. Sosyo-ekonomik statü düzeylerinde de benzer durumun olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 9). 

 

Çizelge 9. Tüketicilerin Ambalajlı Su İçeceği Satın Alma Tercihinde Etkili 

Unsurlar 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

TV Reklamları 33,30 38,00 30,30 34,20 

Radyo Reklamları 1,20 1,40 0,00 1,10 

Gazete/Dergi Reklamları 3,00 2,80 0,00 2,60 

Duvar Afişleri, El 

Broşürleri 

3,60 7,00 0,00 4,10 

Arkadaş, Komşu, İş 

Çevresi 

58,80 50,70 69,70 58,00 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin marka bağımlılıkları incelendiğinde, 

tüketicilerin %22,60’nın her zaman aynı markayı satın aldığı, %48,90’nın iki ya 

da üç markayı satın aldığı, %7,40’nın belirli sürelerde belirli markalar satın aldığı, 

%21,10’nun belirli bir marka tercihinin bulunmadığı belirlenmiştir. Buna göre 

tüketicilerin marka bağımlılıklarının çok yüksek olmadığı söylenebilir (Çizelge 

10). 

 

Çizelge 10. Tüketicilerin Marka Bağımlılığı Durumu 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta Düşük  Yüksek  

Her Zaman Aynı Markayı 22,90 22,50 21,20 22,60 
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Satın Alıyorum 

İki veya Üç Markayı Satın 

Alıyorum 

48,20 46,50 57,60 48,90 

Belirli Sürelerde Belirli 

Markaları Satın Alıyorum 

10,80 2,80 0,00 7,40 

Belirli Marka Tercihim 

Yok, Sık Sık Marka 

Değiştiriyorum 

18,10 28,20 21,20 21,10 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre tüketiciler, tercih ettikleri ambalajlı su markasını fiyat 

bakımından diğer markalarla eşdeğer bulduklarını ifade etmişlerdir. Genel 

ortalamaya göre bu oran %63 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 11). 

 

Çizelge 11. Tercih Edilen Ambalajlı Su Markasının Pazardaki Diğer 

Markalara Göre Fiyat Yönünden Karşılaştırılması 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek 

En Pahalı 9,00 9,90 3,00 8,50 

Çoğundan Pahalı 20,50 5,60 15,20 15,90 

Eşdeğer 59,60 66,20 72,70 63,00 

Çoğundan Ucuz 9,60 14,10 9,10 10,70 

En Ucuz 1,20 4,20 0,00 1,90 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin tercih ettikleri ambalajlı su markasını kalite 

bakımından muadillerinden eşit oranlarda (%37,40) çoğundan kaliteli ve eşdeğer 

kaliteli olarak tanımlamışlardır (Çizelge 12). Sosyo-ekonomik statüler açısından 

konu incelendiğinde orta düzey sosyo-ekonomik sınıfta yeralan tüketiciler 

(%41,00), tercih ettikleri hazır suyun çoğu su markasından iyi olduğunu ifade 

ederken, düşük düzey sosyoekonomik statüde yer alan tüketicilerin %45,1’i ise 
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eşdeğer kalitede olduğunu belirtmişlerdir. Bu oran yüksek düzey sosyoekonomik 

sınıfta %36,4 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 12). 

 

 

Çizelge 12.Tüketicilerin Tercih Ettikleri Ambalajlı Su Markasının Pazardaki 

Diğer Markalara Göre Kalitesi Hakkındaki Düşünceleri 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

En kaliteli 25,30 23,90 24,20 24,80 

Çoğundan iyi 41,00 29,60 36,40 37,40 

Eşdeğer 33,70 45,10 39,40 37,40 

Çoğundan kötü 0,00 1,40 0,00 0,4 

En kötü 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %33,69’nun binpınar markalı ambalajlı suyu 

tercih ederken, %25,42’si Munzur ve %18,53’ü ise ile erikli ambalajlı su 

markasını tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu tercihler sosyoekonomik statülerde 

benzer şekilde gerçekleşmiştir (Çizelge 13). 

 

 

Çizelge 13. Tüketicilerin Tercih Ettikleri Yerel ve Ulusal Ambalajlı Su 

Markaları 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

Binpınar 32,41 36,21 34,57 33,69 

Desni 2,51 2,87 1,23 2,45 

Munzur 25,88 25,29 23,46 25,42 

Damla 5,78 8,05 2,47 5,97 

Doyum 4,02 3,45 2,47 3,68 
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Sırma 3,52 2,87 1,23 3,06 

Gap 0,25 0,57 1,23 0,46 

Erikli 18,34 15,52 25,93 18,53 

Elmacık 0,50 0,00 0,00 0,31 

Saka 3,77 1,15 6,17 3,37 

Salda 0,25 0,00 0,00 0,15 

Buzdağı 0,00 0,57 1,23 0,31 

Efemsu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Erek 2,76 3,45 0,00 2,60 

Toplam 398 174 81 653 

Not:Tüketiciler birden fazla tercihte bulunmuşlardır. 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %45.60’nın kalite düşmesi ve %45.90’nın da 

ürünün piyasada bulunamaması durumunda tercih ettikleri ambalajlı su markasını 

başka bir marka ile değiştirebileceklerini ifade etmişlerdir. (Çizelge 14) . 

 

Çizelge 14. Tüketicilerin Tercih Ettiği Ambalajlı Su Markasını Değiştirme 

Durumları 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

Kalite düşmesi 50,60 42,30 27,30 45,60 

Fiyat yükselmesi 5,40 9,90 0,00 5,90 

Bulunamama 41,00 45,10 72,70 45,90 

Yeni ürün 1,20 2,80 0,00 1,50 

Reklam 1,80 0,00 0,00 1,10 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin %47’si tercih ettiği ambalajlı su markasını 

sürekli satın aldığı, %40,70’i nadiren satın aldığı ve %12,20’nin de çok seyrek 

satın aldığı belirlenmiştir (Çizelge 15). 
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Çizelge 15. Tüketicinin Tercihi Olan Ambalajlı Suyu Satın Alma Sıklığı 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

Sürekli satın alıyorum 47,00 42,30 57,60 47,00 

Nadiren satın alıyorum ( 

Ayda 5 veya 10 kez) 

39,80 43,70 39,40 40,70 

Çok seyrek satın alıyorum  

(Ayda 1 kez) 

13,30 14,10 33,00 12,20 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Genel ortalamaya göre tüketicilerin hazır suyu önümüzdeki yıllarda da 

satınalmaya devam edecekleri ile ilgili güçlü bir kararlığa sahip oldukları 

belirlenmiştir. Buna göre ambalajlı hazır su tüketicilerinin %64,10’nu tercih 

ettikleri hazır suyu satın almaya devam edeceklerini ifade etmişlerdir. Söz konusu 

satın almayla ilgili kararsızların oranı %20,40 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 16). 

 

Çizelge 16. Tüketicilerin Hazır Suyu Gelecekte de Satınalma Durumu İle 

İlgili Düşünceleri 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük Yüksek  

Satın almaya devam 

ederim 

62,70 60,60 78,80 64,10 

Kesinlikle satın almaya 

devam ederim 

11,40 7,00 6,10 9,60 

Satın almaya devam 

etmem 

4,20 4,20 3,00 4,10 

Kesinlikle satın almaya 

devam etmem 

1,80 2,80 0,00 1,90 

Kararsızım 19,90 25,40 12,10 20,40 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 
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Genel ortalamaya göre tüketicilerin %60,40’nın ambalajlı su ile şebeke suyu 

arasında fark olduğunu belirtirken, %17’sinin ise ambalajlı su ile şebeke suyu 

arasında fark olmadığını konusunda bir algıya sahip olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 17). 

 

Çizelge 17. Ambalajlı Su İle Şebeke Suyu Arasında Farkın Varlığı 

Konusunda Tüketicilerin Düşünceleri 

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

Evet 60,20 54,90 72,70 60,40 

Hayır 16,90 19,70 12,10 17,00 

Kısmen 22,30 25,40 15,20 22,20 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

Tüketicilerin Ambalajlı Su Tüketimi İle İlgili Psikolojik Profili 

 

“Birçok içecek çeşidinde marka tercihim var” önermesine Tüketicilerin %43’ü 

katılıyorum derken, %39,60 ise tamamen katıldığını ifade etmişlerdir. Bu durum 

tüketicilerin içecekleri rastgele almadıkları söylenebilir (Çizelge 18). 

 

Çizelge 18. Önerme: “Birçok içecek çeşidinde marka tercihim var”  

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

Hiç Katılmıyorum 6,00 4,20 6,10 5,60 

Biraz Katılıyorum 8,40 21,10 9,10 11,90 

Katılıyorum 45,80 33,80 48,50 43,00 

Tamamen Katılıyorum 39,80 40,80 36,40 39,60 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 
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“Bütün ambalajlı su markaları aynıdır, farkları yoktur” önermesine genel 

ortalamaya göre tüketicilerin %59,60’nın hiç katılmadığını, %24,40’nın ise biraz 

katıldığı belirlenmiştir. Bu durum tüketicilerin aynı olan ve benzer olan söz 

konusu ürün veya ürünler konusunda farklı algılara sahip oldukları söylenebilir 

(Çizelge 20). 

 

Çizelge 19. Önerme:“Bütün ambalajlı su markaları aynıdır, farkları yoktur”  

 Sosyo- Ekonomik Statüler Ortalama 

Orta  Düşük  Yüksek  

Hiç Katılmıyorum 60,80 54,90 63,60 59,60 

Biraz Katılıyorum 24,10 28,20 18,20 24,40 

Katılıyorum 4,80 8,50 12,10 6,70 

Tamamen Katılıyorum 10,20 8,50 6,10 9,30 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 

N 166 70 33 270 

 

SONUÇLAR 

Dünya nüfusunun hızla artması, savaş ve gerginliklerin devam etmesi, Ortadoğu 

bölgesi ve kuzey Afrika da bazı ülkelerde yaşanan çatışmalar, savaş mağduru 

büyük göçlerin meydana gelmesi, insanların günlük tüketimlerinin vazgeçilmez 

parçası olana temiz hijyenik ve güvenilir suya erişim konusu çok büyük önem 

kazanmıştır. Bütün bu nedenlerden ve buna ek olarak dünya da bir kesimin yaşam 

standardının giderek artması hazır su pazarının hem dünyada hem Türkiye’de 

gelişmesine ve büyümesine etki eden faktörler olarak sıralanabilir. Türkiye’de 

2011 yılında, şişelenmiş hazır su üretim pazarının büyüklüğü 9,3 milyar litreye 

ulaşmıştır. Pazarın parasal büyüklüğü ise 3,4 milyar TL olarak gerçekleştiği 

söylenebilir. Türkiye de hazır su sektöründe 296 firmanın faaliyet gösterdiği 

bilinmektedir. Ancak bu tür benzer ürün satan piyasalarda genelde dokuz on 

firmanın piyasaya öncülük ettiği diğer küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

diğerlerini izlediği söylenebilir.  

Firmalar kendi ürünlerini tüketen tüketicilerin tüketim davranışlarını ve kalıplarını 

bilmeleri piyasalarını büyütmeleri geliştirmeleri bakımından önemlidir. Yapılan 

bu çalışmanın Bingöl ve çevresinde faaliyet gösteren hazır su firmalarına faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Nitekim, Bingöl ilinde ambalajlı su tüketicilerinin 

%33,69’u yerel marka olan Binpınar markasını tercih ederken, %25,42’si Munzur 

markasını ve son olarak %18,53’ü ise Elmacık markasını tercih etmişlerdir.  
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Özet 

Vergi gelirleri, özellikle özelleştirme sürecinden sonra kamu sektörü için önemli gelir 

kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Bu nedenle son yıllarda vergi gelirlerinin 

belirleyicileri önem kazanmıştır. Bu çalışmada, vergi gelirlerinin ekonomik ve kurumsal 

belirleyicilerine yönelik yapılan ampirik çalışmalar gözden geçirilerek, vergi gelirlerinin 

belirleyicileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda ekonomik büyümenin, istihdamın, 

enflasyonun ve kurumsal gelişmenin vergi gelirlerinin önemli belirleyicileri olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi gelirleri, vergi gelirlerinin belirleyicileri 

 

 

Determinants of Tax Revenues: An Empirical Literature Review 

Abstract 

Tax revenues are one of the major income sources for the public sector especially after 

privatization process. Therefore, determinants of tax revenues have gained importance at 

the recent years. In this study, we researched the determinants of tax revenues by 

reviewing the empirical literature about economic and institutional determinants of tax 

revenues. We revealed that economic growth, employment, inflation, and institutional 

development are significant determinants of tax revenues. 

Keywords: Tax revenues, determinants of tax revenue 
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1.Giriş 

Gelişmekte olan ülkelerde hükümetlerin temel amacı, ekonomik ve sosyal açıdan 

kalkınma sürecini teşvik etmek ve yönlendirmektir. Kaldor (1964)’a göre; iktisadi 

kalkınma sürecini hızlandırmada kamu gelirlerinin önemi büyüktür. Ayrıca, bir 

ülkenin siyasi ve ekonomik durumu ne olursa olsun; eğitim, sağlık, altyapı ve 

sosyal güvenlik hizmetlerinin sürekli olarak artırılması kalkınma süreci açısından 

oldukça önemlidir. Gelişmekte olan ülkeler, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 

kalkınmayı gerçekleştirebilmek için kendi iç kaynaklarını daha fazla harekete 

geçirmek zorundadır. Ülke kaynaklarının tahsisinde en önemli araçlardan birisi, 

etkili bir vergi politikasının uygulanmasıdır (Bkz. Wildford veWilford (1978), 

Toye (1978)).  

Vergiler, genel olarak makroekonomik büyüklükler üzerinde önemli etkilere sahip 

bir politika aracıdır. Yatırımcıların ekonomik kararlarını doğrudan etkileyebilme 

ve yönlendirebilme gücüne sahip olarak, özellikle gelişmekte olan ülkeler 

açısından son derece önemlidir (Bkz Cooley and Hansen, 1992, Mendoza and 

Tesar, 1994). Ülkeler arası vergi gelirlerindeki farklılık ve nedenleri üzerine çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmında vergi gelirlerindeki 

farklılıkları oluşturan unsurlar; vergi oranları, vergi yükündeki farklılıklar, vergi 

gayreti ile ülkeler arası gelişmişlik farklarıdır. Ayrıca, GSYİH’nin sektörel 

bileşimi ve sektörel uzmanlaşma da vergi gelirlerinde farklılıkları oluşturan 

unsurlar arasında yer almaktadır (Bkz. Gupta (2007), Pessino ve Fenochietto 

(2010), Piancastelli (2001), Karagöz (2013)).  

Vergi gelirlerini etkileyen diğer faktörler arasında; ekonomik büyüme ve 

kalkınma, kamu borçlanması, kişi başına gelir, iktisadi yapı ve gelişme, kayıt dışı 

ekonomi, bankacılık sektöründeki gelişmeler, ulaşım ve altyapı, iletişim ve 

teknoloji düzeyi, dışa açıklık, dış yardım ve bağışlar, vergi bilinci, yolsuzluk, 

siyasal istikrar, rüşvet, vergi idaresi ile ilgili teknik ve idari faktörler, vergi adaleti, 

, küreselleşme ve küresel vergiler, vergi rekabeti,  vergiden kaçınma, vergi 

kaçakçılığı, verginin yansıtılması, vergi cennetlerinin varlığı, finansal gelişmişlik 

düzeyi ile doğrudan yabancı sermaye girişleri gibi faktörler sayılabilir ( Bkz. 

Mahdavi, (2008), Blackburn vd., (2012), Ehrhart ve Guerineau, (2013), Teera, J. 

M., Hudson, J. (2004), Gupta (2007), Bird ve diğ. (2008), Martin-Mayoral ve 

Uribe  (2010)). Bazı çalışmalarda ise; eğitim düzeyi gibi sosyal değişkenler, kamu 

eğitim harcamaları ve okuma yazma bilmeme oranları ile nüfus artış hızı gibi 

faktörlerin etkinliği araştırılmıştır (Pessino ve Fenochietto (2010), Piancastelli 

(2001), Bahl ve Wallace (2005), ). 

Bu çalışmada; vergi gelirlerini belirleyen ekonomik, siyasi, sosyal ve kurumsal ve 

diğer faktörlerin yer aldığı çalışmalar üzerinden, ilgili konuda literatür incelemesi 

ve değerlendirmesi yapılmıştır. 
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2. Vergi Gelirlerinin Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Literatür 

Vergi gelirlerinin belirleyicilerini inceleyen ampirik çalışmalarda elde edilen 

sonuçlar; veri ve ülke setine göre farklılık göstermektedir. Agbeyegbe ve diğ. 

(2004); Sahra-Altı 22 Afrika ülkesinde 1980-1996 döneminde panel veri analizini 

kullanarak dışa açıklık, döviz kurundaki değişiklikler ile vergi gelirleri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada; dışa açıklığın artmasının dış ticareti ve hükümet 

harcamalarını artırmak suretiyle toplam vergi gelirini pozitif etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Enflasyon ise, vergi gelirlerini negatif etkilemektedir.  

Pessino and Fenochietto (2010); 96 ülkede 1991-2006 döneminde panel veri 

analizini kullanarak vergi gayreti ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Çalışmada kullanılan bağımlı değişken, toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ye 

oranıdır. Bağımsız değişkenler ise; kalkınma düzeyi, dışa açıklık düzeyi, vergi 

kapasitesi, eğitim harcamaları düzeyi, gelir dağılımı  enflasyon ile yolsuzluktur. 

Çalışmada;  vergi gelirleri ile enflasyon, yolsuzluk, gelir dağılımı arasında negatif 

ilişki tespit edilmiştir. Buna karşın; diğer faktörler ile vergi gelirleri arasında 

pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

Ahmed ve Mohammed (2010); 25 ülkede 1998-2008 döneminde EKK yöntemini 

kullanarak ülkelerin vergi kaldırma gücünün belirleyicilerini incelemiştir. 

Çalışmada; ithalat, imalat sanayi, hizmetler sektörü ile bütçe açıklarının verginin 

kaldırma gücünü pozitif etkilediği buna karşın hibelerdeki artışın vergi kaldırma 

gücünü negatif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde tarım 

sektörünün büyümesinin vergi kaldırma gücünü etkilemediği tespit edilmiştir. 

Çünkü, bu ülkelerde tarım sektöründe kayıt dışılık oldukça yüksektir. 

Karagöz (2013); Türkiye’de 1970-2010 döneminde zaman serisi analizi 

kullanarak vergi gelirlerinin belirleyicilerini incelemiştir. Ampiriz analizden elde 

edilen sonuçlar, öncelikle beklentilerle uyumlu çıkmıştır. Tahmin sonuçları; 

Türkiye’de vergi gelirlerinin tarım ve sanayi sektörlerinin GSYH’deki oranı 

tarafından önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Dış borç stoku, 

ekonomideki parasallaşma oranı(monetizasyon), kentleşme oranı ile tarım 

sektörünün payı beklendiği gibi vergi gelirlerini negatif etkilemektedir. 

Türkiye’de dış ticaret açıklığının ise, vergi gelirleri üzerinde önemli bir etkisi 

yoktur. Tarımsal sektörün vergi gelirlerini negatif etkilemesinin arkasında, 

Türkiye’de son yıllarda tarımsal üretimde önemli bir azalma meydana gelirken, 

sanayi ve hizmetler sektörlerinin GSYH’deki payının artması olarak ifade 

edilebilir. Sanayi sektörü ise vergi gelirlerini teoriyle uyumlu olarak pozitif 

etkilemektedir. Çünkü; bu sektörde ikincil ve üçüncül sektörlere vergi 

uygulanması daha kolaydır. Sektörler açısından yapısal bir dönüşümün yaşandığı 

Türkiye’de, bu dönüşümün vergi gelirlerinin pozitif etkilediği söylenebilir. Son 

olarak; kamu borcu değişkeninin de vergi gelirleri üzerinde pozitif etkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun nedeni olarak; Türkiye’de kamu borçlarının 
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sürdürülebilirliği ile kamu harcamalarının finansmanı için yüksek vergi 

oranlarının uygulanması gösterilebilir. 

 

Kawano ve Slemrod (2016); 1980-2004 döneminde 30 OECD ülkesinde kurumlar 

vergisi oranlarındaki değişiklikler ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışmada; kurumlar vergisi oranlarındaki değişikliklerin hem 

şirketlerin karlılık düzeylerini hem de kurumlar vergisi gelirlerini etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Benzer sonuca ulaşan başka çalışmalarda vardır (Bkz. 

Devereux ve Griffith (1998)  Devereux ve diğ. (2002)). 

Andrejovska ve Pulikova (2018); 28 AB üye ülkesinde 2015 yılı EUROSTAT 

verileri aracılığıyla panel veri analizi kullanarak, vergi gelirlerinin ekonomik 

belirleyicilerini incelemiştir. Çalışmada bağımlı değişken, doğrudan ve dolaylı 

vergilerin toplamından oluşan toplam vergi gelirleridir. Bağımsız değişkenler ise; 

hesaplanan(nominal) kurumlar vergisi oranı(%), gerçekleşen(reel) kurumlar 

vergisi oranı(%), yurt içi brüt üretim, istihdam oranı, enflasyon oranı, kamu 

borcunun GSYH’ye oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır(mevcut 

fiyatlar üzerinden doğrudan yabancı sermaye yatırımı giriş ve çıkışlarının oranı 

olarak). Çalışmada üç model kullanılmıştır. Bunlar; Havuz modeli(pooling model, 

PM), sabit etkiler modeli (fixed effects model, FEM) ile tesadüfi etkiler modelidir 

(random effects model, REM). Ampirik bulgular sonucunda; genel olarak nominal 

vergi oranlarındaki artışın toplam vergi gelirlerinin artırdığı ifade edilebilir. Fakat 

bu değerlendirme, mikro ekonomik hususların dikkate alınmadığı bir 

makroekonomik görünümü ifade etmektedir. Gerçekleşen vergi oranı, nominal 

vergi oranının altında yükselmektedir. Çalışmada, kullanılan üç model üzerinden 

toplam vergi gelirlerinin belirleyicileri incelenmiştir. Toplam vergi gelirlerinin 

asıl belirleyicileri; istihdam oranı, yurt içi brüt üretim ile doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarıdır. Çalışmada ilginç olan durum, nominal ve reel (yürürlükte 

uygulanan) vergi oranlarının toplam vergi gelirleri üzerinde etkisinin 

olmamasıdır. Toplam vergi gelirlerinin en önemli belirleyicisi ise, istihdam oranı 

olmuştur. Bu faktörü sırasıyla, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile brüt yurt 

içi üretim takip etmektedir. 

 

3. Sonuç 

Vergi gelirlerinin belirleyicileri üzerine yapılan çalışmaların, kullanılan 

değişkenler açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Başta 

ekonomik değişkenler olmak üzere, siyasi ve sosyal ve kurumsal değişkenler de 

bu çalışmalarda kullanılmaktadır. Ekonomik değişkenler içerisinde sıkça 

kullanılanlar arasında; ekonomik büyüme oranı, kişi başına gelir, vergi oranları, 

reel döviz kuru, istihdam oranı, kayıt dışı ekonomi, dışa açıklık oranı, enflasyon 

oranı ile finansal gelişme yer almaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda; kamu 
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borcunun GSYH’ye oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları da bağımsız 

değişken olarak kullanılmaktadır. Vergi gelirlerinin belirleyicilerine yönelik 

olarak yapılan literatür incelemesine dayanarak; Türkiye ekonomisi özelinde vergi 

gelirlerini belirleyen ekonomik değişkenler yanında sosyal ve siyasal değişkenlere 

yer vererek, hem teorik hem de ampirik analizlerin yer aldığı bir çalışmanın 

yapılması faydalı olabilir. 
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Abstract 

Financial sector has been suggested as a significant determinant of economic growth in 

theoretical terms within the scope of the new growth theories. In this regard, determinants 

and accelerators of financial sector development has gained importance in recent years. 

This paper explores the causal interaction between main components of economic and 

financial sector development in Turkey over the period 1980-2015 with causality 

analysis. The findings revealed a unilateral causality from financial development to both 

financial globalization and trade globalization. 

Keywords: Trade globalization, financial globalization, financial development, time 

series analysis 
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1. Introduction 

The positive effects of financial development on various macroeconomic and 

microeconomic variables such as economic growth, employment, poverty 

alleviation, and income inequality encouraged the researchers to investigate the 

determinants of financial sector development. In the relevant literature, many 

economic, institutional, and social factors have been revealed as the determinants 

of financial sector development until today (e.g. see Huang (2010), Voghouei et 

al. (2011)).  

However, relatively few studies have investigated the impacts of various 

globalization forms including economic globalization trade globalization, 

financial globalization, political globalization etc. on financial sector development 

although the globalization accelerated as of 1980s and led considerable changes in 

economic, social and cultural life. Many scholars have investigated the impact of 

globalization on financial sector development after Mishkin (2009)’s pioneer 

study. Mishkin (2009) suggested that globalization has potential to affect the 

development of financial sector through improving the institutional quality.  

In this study, we research the impact of trade and financial globalization on 

financial sector development in Turkey for the period of 1980-2015 considering 

the limited literature. The next section overviews the limited literature, Section 3 

describes dataset and method and empirical analysis is conducted in Section 4. 

The study is over with Conclusion section. 

 

2. Literature Review 

The world has experienced significant progress in both globalization and financial 

sector development during the past four decades. Therefore, many scholars have 

researched the economic effects of globalization and financial sector 

development, but the literature about globalization-finance nexus has stayed 

relatively stayed untouched. The relatively few studies on the interaction between 

globalization and financial sector development revealed that globalization has 

affected financial sector development positively in direct way and in indirect way 

through improving the institutional quality (e.g. Tovar-García, 2012; Law et al., 

2015; Shahbaz et al., 2018). 

Tovar-García (2012) examined the impact of financial globalization on financial 

sector development in 26 transition economies during 1995-2008 period with 

dynamic panel regression and revealed that financial globalization affected the 

growth of financial sector positively, but functioning of financial sector 

negatively.  Falahaty and Law (2012) also examined the effect of globalization on 

financial sector development in 9 MENA countries during the period 1991-2007 

and discovered that globalization affected financial development positively. 
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On the other side, Law et al. (2015) examined the effect of globalization on 

financial development in East Asian countries with panel data analysis and found 

that globalization affected financial development positively in a direct way and 

also through improving the institutional quality. Omojolaibi et al. (2016) analyzed 

the effect of globalization on financial sector development in Nigeria during 

1987-2014 period with cointegration analysis and revealed that globalization  

affected financial sector development positively. 

Muye and Muye (2017) researched the interaction among financial development, 

institutions, and globalization in countries from BRICS, MINT and ECOWAS 

during the 1984-2013 period with panel cointegration and causality test and 

discovered that globalization positively affected the financial sector development 

directly and indirectly through institutions. However,  Shahbaz et al. (2018) 

investigated the relationship between financial development and globalization in 

India during 1971-2013 period with ARDL cointegration and causality analysis 

and revealed that all forms of globalization negatively affected the development 

of financial sector in India. 

 

3. Data and Method 

This study investigates the causal interaction among financial development, 

financial globalization, and trade globalization in Turkey during 1980-2015 period 

with Toda and Yamamoto (1995) causality test. Financial development was 

proxied by financial development index of IMF (2018) (see Svirydzenka (2016) 

for the detailed information). On the other side, both financial globalization and 

trade globalization were represented by components of globalization index of 

KOF Swiss Economic Institute (2018) (see Gygli et al. (2018) for detailed 

information about the indexes of financial and trade globalization indexes). 

 

Table 1: Dataset description 

Variables Description Source 

FD Financial development 

index 

IMF (2018) 

FG Financial globalization 

index 

KOF Swiss Economic Institute (2018) 

TG Trade globalization index KOF Swiss Economic Institute (2018) 

 

The econometric analysis of the study was implemented by EViews 10statistical 

package. In this context, the stationarity of the series was examined with Zivot 
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and Andrews (1992) and the causality interaction among the variables was 

investigated by Toda and Yamamoto (1995) causality test. 

 

4. Empirical Analysis 

The integration levels of the variables were examined by Zivot and Andrews 

(1992) considering one structural break and the results were presented in Table 2. 

The results revealed that all the variables were I(0). 

 

Table 2: The results of Zivot and Andrews (1992) unit root test 

Variable Model A Model C 

Test 

statistic 

Lag 

length 

Structural 

Break 

Critical 

values 

at 5% 

Test 

statistic 

Lag 

length 

Structural 

Break 

Critical 

values 

at 5% 

FD -4.673047 0 1994 -4.93 -5.511555 0 1993 -5.08 

TG -4.692247 0 1994 -4.93 -5.311433 0 1994 -5.08 

FG -4.600260 0 1994 -4.93 -5.057690 0 2001 -5.08 

 

The causality interaction among financial development, financial globalization 

and trade globalization were analyzed with the causality test of Toda and 

Yamamoto (1995). The results revealed that there was one-way significant 

causality from financial development to both trade globalization and financial 

globalization. 

 

Table 3: Toda and Yamamoto (1995) causality test results 

Dependent variable: FD  

Excluded Chi-sq df Prob. 

TG  0.637070 1  0.4248 

FG  0.665404 1  0.4147 

All  0.973695 2  0.6146 

Dependent variable: TG  

Excluded Chi-sq df Prob. 

FD  12.92738 1  0.0003 
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FG  0.011542 1  0.9144 

All  13.48951 2  0.0012 

Dependent variable: FG  

Excluded Chi-sq df Prob. 

FD  9.384963 1  0.0022 

TG  0.050696 1  0.8219 

All  9.547523 2  0.0084 

 

5. Conclusion 

Both globalization and financial sector development have considerable impacts on 

various macroeconomic and microeconomic variables such as economic growth, 

unemployment, poverty, and income inequality. Therefore, we investigated the 

causal interaction among financial sector development, financial globalization, 

and trade globalization in Turkey over the period 1980-2015 with Toda and 

Yamamoto (1995) causality test. The findings revealed a unilateral causality from 

financial development to both financial globalization and trade globalization. So 

financial sector development has significant effect on globalization in Turkey in 

contradistinction to the related literature and this can be resulted from the 

insufficient institutional quality. 
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ÖZET 

Kamu sektörünün aşırı borçlanması, makroekonomik istikrarsızlığın arkasındaki önemli 

nedenlerden birisidir. Ekonomik, sosyal, siyasi ve kurumsal çok sayıda etken kamu 

sektörü borçlanmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) 

nedensellik testi kullanılarak 2003-2016 döneminde yükselen piyasa ekonomilerinde 

kamu sektörü borçlanması ile yolsuzluk arasındaki nedensellik analiz edilecektir. 

Çalışmanın bulguları kamu sektörü borçlanması ile yolsuzluk arasında iki yönlü bir 

nedensellik ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Kamu Sektörü Borçlanması, Panel Veri Analizi 

JEL Sınıflandırması: D73, H63, C23 

 

Causality Relationship Between Corruption And Public Sector Borrowing: Evidence 

From Emerging Market Economies 

 

ABSTRACT 

Over public sector borrowing is one of the important causes behind macroeconomic 

instability. Public sector borrowing are driven by many economic, social, political, and 

institutional factors. In this paper, we analyze the causality between public sector 

borrowing and corruption in emerging market economies during 2003-2016 period with 

Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test. The findings of the study revealed a two-

way causality between public sector borrowing and corruption.  

Keywords: Corruption, Public Sector Borrowing, Panel Data Analysis 

JEL Classifications: D73, H63, C23 

 

1. Giriş 

Yolsuzluk kavramı, kamu gücünün özel amaç ve hedeflere yönelik olarak kötüye 

kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır (Klitgaard, 1988; Tanzi ve Davoodi, 

                                                           
87

Assoc.Prof., Usak University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Economics, Usak-Turkey, yilmaz.bayar@usak.edu.tr 
88

Dr., Usak University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public 

Finance, Usak-Turkey, omerfaruk.usak.edu.tr 
89

Dr., Usak University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public 

Finance, Usak-Turkey, mahmut.sasmaz@usak.edu.tr 



125 
 

1997; Gray ve Kaufman, 1998; Lambsdorff, 2007). Bu kavram, hem kamu hem de 

özel sektör bünyesinde geçerli olabilmektedir. Buna karşın, yolsuzluk kavramının 

kamu sektörünü ilgilendiren tarafının daha güçlü olduğunu yapılan çalışmalar 

kapsamında söylenebilir. Nitekim; Klitgaard (1988) yolsuzluğun ortaya 

çıkmasında, kaynak dağılımındaki karar alma süreçlerinde etkin rol oynayan, 

görev ve yetkilerini kötüye kullanan ve bununla birlikte hesap verme 

sorumluluğundan uzak, sadece kendi çıkarlarına yönelik olarak pozisyon alan 

kamu sektöründeki idarecilerin sorumlu olduklarını ifade ermiştir. Klitgaard 

(1988)’ın yolsuzluk üzerine kurmuş olduğu modele göre bir ülkedeki yolsuzluk 

düzeyi; takdir yetkisi, hesap verilebilirlik ile monopol gücüne bağlı olarak 

oluşmaktadır. Kamu borçlanmasının kurumsal belirleyicilerinden birisi olan 

yolsuzluk kavramı, ekonomik, politik ve kurumsal hayatta yapısal bir sorun olarak 

görülmektedir (Gray ve Kaufman (1998)). Stiglitz (2002)’e göre ise yolsuzluk; 

hükümetlerin kamu gücünü kullanmayarak kamu yararı yerine özel çıkarlara göre 

hareket etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerde kamu kesimi açıklarının ve kamu borç 

yükünün de arttığı yönünde bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalara göre, 

bir ülkedeki yolsuzluk düzeyi ile kamu borcu arasında bir ilişkinin olduğu 

söylenebilir. Buna göre, bir ülkedeki yolsuzluk düzeyindeki düşmeler kamu 

borçlarında da bir azalmayı sağlayabilir. Yolsuzluk kavramının kamu borçlarını 

olumsuz etkilemesi, ilgili literatürde genel kabul görmektedir. Yolsuzluk; kamu 

harcamalarının gerçekleşmesinde etkinsizliğe neden olarak kamu harcamalarının 

üretim karşılığı olmadan aşırı yükselmesine ve vergi gelirlerinde aşınmaya neden 

olarak kamu gelirlerinin de düşmesine neden olabilmektedir (bkz. Hillman, 2004, 

Kaufmann, 2010). Yolsuzluk kavramının, kamu harcamalarını hem miktar hem de 

bileşim açısından genişletmesi genel kabul görmüş bir durumdur. Görev ve 

yetkilerini kötüye kullanıp kendi çıkarlarına yönelik olarak kaynakların irrasyonel 

şekilde kullanılmasına sebebiyet veren sorumsuz idareciler, haksız kazanç 

sağlayarak kamu harcamalarında gereksiz artışlara neden olmaktadır (Faure, 

2011).  

Literatürde yolsuzluğun kamu harcamaları ve kamu gelirleri ile arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çok sayıda çalışma vardır. Buna karşın, yolsuzluk ile kamu sektörü 

borçlanması arasındaki ilişkiyi inceleyen göreceli olarak az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. İlgili literatüre katkı sağlamak için çalışmada Dumitrescu ve 

Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak yolsuzluk ile kamu sektörü arasındaki 

nedensellik ilişkisi yükselen ekonomiler örnekleminde incelenmiştir. Bu 

kapsamda gelecek bölümde ilgili literatür özetlenmiş, üçüncü bölümde veri seti ve 

analiz yöntemi açıklanmış, dördüncü bölümde ise ampirik analiz ve bulguları 

ortaya konulmuştur. Çalışma sonuç bölümü ile tamamlanmıştır. 
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2. Literatür Taraması 

 Literatürde, yolsuzluk ile kamu borcu arasındaki ilişki ile yolsuzluğun kamu 

borcu üzerindeki etkisini inceleyen sınırlı sayıda çalışma olduğu söylenebilir. 

Grechyna (2012); kamu sektöründe yaşanan yolsuzluğun kamu borçlanmasını 

hangi yönde etkilediğini incelemiştir. 30 OECD ülkesinde 1995-2010 döneminin 

incelendiği çalışmada dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmada, 

yolsuzluğun kamu borçlarının önemli bir belirleyicisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca; yolsuzluğun kamu borçları üzerindeki etkisi, sadece kamu 

görevlilerinin rant kollama faaliyetleri ile ilişkili değildir. Bununla birlikte, politik 

iş yükü ile siyasi istikrar vb. kurumsal faktörler de söz konusu ilişkinin ortaya 

çıkmasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edilebilir.  

Şahbaz, Koç ve Ata (2013); yolsuzluğun kamu borcu üzerindeki etkisini, 27 AB 

ülkesi için 2011 yılı verilerini yatay kesit analizini kullanarak incelemiştir. 

Çalışmada, yolsuzluk düzeyinde meydana gelen bir azalışın kamu borçlarını da 

azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Benfratello vd.(2015); yolsuzluk ve kamu 

borçlanması arasındaki ilişki ile söz konusu ilişkinin ülkelerin gelişmişlik 

düzeyine göre etkilenip etkilenmediğini incelemişlerdir. 166 ülke gelişmişlik 

düzeylerine göre gruplandırılmış, 1995-2013 dönemi verileri panel veri analizi 

kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada; ülke gruplarının hepsinde yolsuzluğun 

kamu borçlarını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte; yolsuzluk ile 

kamu borcu arasındaki pozitif yönlü ilişkinin gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş 

ülkelere göre daha zayıf olduğu belirtilmiştir. Topal ve Keyifli (2016); yolsuzluk 

ile kamu borçlanması arasındaki ilişkiyi 34 OECD ülkesinin 1998-2014 dönemi 

verilerini hem statik hem de dinamik panel veri analizini kullanarak incelemiştir. 

Çalışmada; kamu sektöründeki yolsuzluğun kamu borç yükünü artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Benfratello vd.(2018); 164 ülke genelinde 1995-2015 döneminde yolsuzluğun 

kamu borçları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Genel olarak çalışmada, 

yolsuzluğun kamu borçlarını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte; 

söz konusu etkinin gelirle ilişkili olarak örneklemler arasında heterojen olduğu 

tespit edilmiştir. Gelişmiş ülkeler açısından yolsuzluk ile kamu borcu arasındaki 

ilişki daha güçlüdür. Buna karşın; dış yardımlar gibi bazı faktörlerin kamu 

borcunu etkileyebileceği az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise bu etki daha 

zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

3. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak 2003-

2016 döneminde yükselen piyasa ekonomilerine sahip ülkelerde yolsuzluk ile 

kamu borçlanması arasındaki nedensellik incelenmiştir. Çalışmada bağımlı 

değişken olarak yıllık bazda borçlanma, bağımsız değişken olarak da yolsuzluk 
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alınmıştır. Borçlanma verisi yıllık olarak GSYİH’nın oranı olarak alınmıştır. 

Yolsuzluk verisi ise yıllık yüzde olarak alınmıştır. Her iki veri Dünya 

Bankası’ndan elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler ve sembolleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Veri Seti 

Değişkenler Sembol Kaynak 

Borçlanma (%) debt Dünya Bankası (2018a) 

Yolsuzluk (%) corrup Dünya Bankası (2018b) 

 

Çalışmada öncelikle değişkenlerin yatay kesit bağımlılıkları test edilmiştir. 

Ardından serilerin durağanlığını tespit etmek için yatay kesit bağımlılığını dikkate 

alan Pesaran 2007 CIPS testi kullanılmıştır. Son olarak da Dumitrescu ve Hurlin 

(2012) nedensellik testi kullanılarak seriler arasındaki nedensellik ilişkisi analiz 

edilmiştir.  

 

4. Ampirik Analiz 

4.1.Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Diğer testler yapılmadan önce yatay kesit bağımlılığı testinin yapılması oldukça 

önem arz etmektedir. Çünkü bu testin sonuçlarına göre sonraki aşamalarda hangi 

testlerin kullanılacağına karar verilmektedir. Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları 

Tablo 2’de sunulmuştur. Sonuçlara göre H0 hipotezi “yatay kesit bağımlılığı 

yoktur” %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle, seriler 

arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı 

çalışmada yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testi 

kullanılmıştır. 

 

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Değişkenlerde Yatay Kesit 

Bağımlılığı 

DEBT CORRUP 

İst. Olas. İst. Olas. 

CDLM1 (BP,1980) 111.204 0.000 124.992 0.000 

CDLM2 (Pesaran, 2004) 8.863 0.000 10.488 0.000 

CDLM (Pesaran, 2004) -2.157 0.016 -1.820 0.034 

Bias-Adjusted CD Test 4.238 0.000 1.607 0.044 
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4.2. Birim Kök Testi 

Çalışmada seriler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için yatay kesit 

bağımlılığını dikkate alan CADF birim kök testi kullanılmıştır. CADF Birim Kök 

testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. CADF birim kök testi sonuçlarına göre, 

borçlanmanın seviyesinde, yolsuzluğun ise birinci farkında durağan hale 

geldikleri tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3: CADF Birim Kök Testi 

DÜZEY DEBT CORRUP 

Sabit İstatistik -3.391*** -2.025 

Sabit+ Trend -3.745** -1.835 

BİRİNCİ FARK DEBT CORRUP 

Sabit İstatistik -5.526*** -2.358* 

Sabit+ Trend -5.529*** -3.535** 

*,**,*** sıfır hipotezinin sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde 

reddedildiğini göstermektedir. Test modeli için sabit ve sabit+trend kullanılmıştır. 

Sabitte kritik değerler -2.97(%1), -2.52(%5), -2.31(%10); sabit+trendde-3.88(%1), 

-3.27(%5), -2.98(%10)’dir. Kritik değer hesaplamaları için Pesaran (2007) 

makalesinden faydalanılmıştır.  

 

4.3. Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik Testi 

Çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi kullanılarak 

yolsuzluk ile borçlanma arasındaki nedensellik ilişkisi tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testinin sonuçları 

Tablo 4’te verilmiştir. Sonuçlara göre yolsuzluk ile borçlanma arasında çift yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle yolsuzlukta meydana gelen 

değişimin borçlanmada değişmeye, borçlanmada meydana gelen bir değişimin 

yolsuzlukta bir değişime neden olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 4: Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik Testi 

 

Değişkenler 

K=1 

HNC

NZ  Olasılık 
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CORRUP-DEBT 3.39489 0.0007*** 

DEBT-CORRUP 4.78702 2.E-06*** 

Not: * % 10,  ** % 5 ve *** % 1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

5. Sonuç 

Yolsuzluk ve kamu sektörü borçlanması günümüzde birçok ülkenin karşı karşıya 

kaldığı ortak sorunlar içerişimde yer almaktadır. Buna karşın ilgili literatürde 

yolsuzluk ile kamu sektörü borçlanması arasındaki etkileşimi inceleyen az sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik 

testi kullanılarak 2003-2016 döneminde yükselen piyasa ekonomilerinde kamu 

sektörü borçlanması ile yolsuzluk arasındaki nedensellik analiz edilmiştir. 

Çalışmanın bulguları kamu sektörü borçlanması ile yolsuzluk arasında iki yönlü 

bir nedensellik ortaya çıkarmıştır. Bir başka deyişle kamu sektörünün borçlanması 

ile yolsuzluk birbirini etkilemektedir. Dolayısıyla gelecek çalışmalarda iki 

değişken arasındaki etkileşimin yönünün belirlenmesi, gerek yolsuzluk gerekse 

kamu sektörü borçlanmasına yönelik politikaların düzenlenmesi ve uygulanması 

noktasında faydalı olacaktır. 
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Öz 

Ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir konumda olup enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %50’ 

sini komşu ülkelerden sağlamaktadır. Bu durum ülkemizin kalkınmasını ve ekonomisini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya pazarında ülkemizin rekabet gücünü artırmak için 

ekonomiyi büyütecek ve yaşam standartlarını yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz 

enerjinin temini, güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları ile mümkündür. Her geçen 

yıl yaklaşık olarak %4 - %8 oranında artan elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü 

karşılayan fosil yakıt rezervleri çok hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bundan dolayı fosil 

yakıtlar yerine kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan 

çevreye zararlı gaz salınımı yapmayan, iklim değişikliğine yol açmayan, çevre dostu ve 

temiz enerji olan güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı son derece önemlidir. Bitlis ilinin coğrafik yapısı yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılabilmesi açısından avantajlı bir konumdadır. İlimiz rüzgâr 

enerjisi üretimi açısından değerlendirildiğinde yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 

7,5 m/s üzeri rüzgâr hızlarına sahip alanlarda kilometre başına 5 MW gücünde rüzgâr 

santrali kurulabileceği kabul edilmektedir. Bitlis iline kurulabilecek rüzgâr enerji santrali 

yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda kurulmak üzere 22 MW toplam kurulu güç potansiyeli 

olabileceği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ortalamasının altında kaldığı 

görülmektedir. Rüzgâr enerjisi; yeryüzüne gelen güneş ışınlarının yeryüzünü farklı 

şekillerde ısıtması sonucunda alçak ve yüksek hava akımları oluşmasına neden 

olmaktadır. Oluşan bu hava akımları da rüzgâr enerjisini oluşturmaktadır. Ülkemizde 

rüzgâr enerjisi santralleri kurulumu hızla artmış ve şu anda kullanılan yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında ikinci en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı konumundadır. 

Rüzgâr santralleri kurulmadan önce o bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Böylece oluşabilecek parasal kayıpların önüne geçilmesi 

sağlanacaktır.Yapılan çalışmada Bitlis ilinin ekonomik kalkınmasında rüzgar enerjisinin 

önemi analiz edilmiş ve rüzgar enerjisinin geleceği için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Rüzgar Enerjisi, Yenilenebilir Enerji 
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The Economic Development of Bitlis Province The Importance of Wind Energy 

Abstract  

Our country is in an externally dependent position and provides approximately 50% of its 

energy needs from neighboring countries. This situation affects the development of our 

country and its economy negatively. In the world market, the foundation of sufficient, 

sustainable and clean energy to increase our country's competitive power and increase the 

standard of living will be possible with reliable and sustainable energy policies. The fossil 

fuel reserves that meet a large portion of electricity, which increases by approximately 

4% to 5% each year, are rapidly declining. Therefore, it is extremely important to use 

renewable energy resources such as solar, wind, hydro geothermal and biomass, which 

are environmentally friendly and clean energy that does not release harmful 

environmentally renewable renewable and non-additive gas to the environment, instead of 

fossil fuels.The geographical structure of the province of Bitlis is an advantageous 

position in terms of the availability of renewable energy resources. When considered 

from the point of view of scientific wind energy production, it is accepted that wind 

power plants can be installed at 5 MW power per kilometer in areas with wind speeds of 

50 m above ground level and 7.5 m / s above ground level. When Bitlis installed wind 

power plant can be considered to be about 5 kilometers of the total installed capacity of 

22 MW to be installed in an area of potential is observed that Turkey remained below the 

average. Wind power; the earth's rays of the sun coming to the earth cause the formation 

of low and high air currents as a result of heating in different forms. These air currents are 

also responsible for wind energy. The establishment of wind energy plants in our country 

has increased rapidly and is now the second most used renewable energy source among 

the renewable energy sources currently used. Before the wind power plants are 

established, the potential of the wind energy of that region needs to be determined. In this 

way, financial losses that may occur will be prevented.In this study, the importance of 

wind energy in the economic development of Bitlis province was analyzed and 

suggestions for the future of wind energy were presented. 

Key words: Solar energy, sustainable development, energy.   
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GİRİŞ 

Dünya pazarında ülkemizin rekabet gücünü artırmak için ekonomiyi büyütecek ve 

yaşam standartlarını yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz enerjinin temini, 

güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları ile mümkündür. Teknolojinin 

gelişmesi, Dünya nüfusundaki sürekli artış her geçen yıl yaklaşık olarak %4 - %8 

oranında enerji ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Artan elektrik enerjisinin 

büyük bir bölümünü karşılayan fosil yakıt rezervleri ise çok hızlı bir şekilde 

azalmaktadır. Bundan dolayı fosil yakıtlar yerine kendini sınırsız tekrarlayan 

yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan çevreye zararlı gaz salınımı 

yapmayan, çevre dostu ve temiz enerji olan güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal ve 

biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı son derece önemlidir.
90

 

Rüzgâr enerjisi üretimi açısından değerlendirildiğinde ise, Türkiye’de yer 

seviyesinden 50 metre yükseklikte 7,5 m/s üzeri rüzgar hızlarına sahip alanlarda 

kilometrekare başına 5 MW gücünde rüzgar santrali kurulabileceği kabul 

edilmiştir. Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiş 

olmasına rağmen 2016 yılı sonu itibariyle işletmede olan lisanslı rüzgar enerji 

santrallerinin kurulu gücü sadece 5.751,3 MW’ dır.
91

 

Bitlis ilinin coğrafik yapısı rüzgâr enerji kaynaklarının kullanılabilmesi açısından 

avantajlı bir konumdadır. Bitlis iline kurulabilecek rüzgâr enerji santrali yaklaşık 

5 kilometrelik bir alanda kurulmak üzere 22 MW toplam kurulu güç potansiyeli 

göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Buna 

rağmen şehrin 2015 yılı enerji tüketimi verilerine göre yaklaşık 530 MW saatlik 

ihtiyacının bir bölümünü temiz ve sürekli bir enerji kaynağı olan rüzgâr 

enerjisinden sağlanabilmesinin uygun yatırım ve teşviklerle mümkün hale 

getirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
92

 

Dünyada ekonomik faaliyetlerin hızlanmasına bağlı olarak enerji üretimi ve 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin araştırılmasına yönelik bir 

çok ülke ve ülke grupları için farklı ampirik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

Bazı çalışmalar nedensellik testleri ile bu ilişkiyi açıklarken, diğer çalışmaların 

çoğunda ise çeşitli eş bütünleşme testlerinin kullanıldığı görülmektedir.  

Araştırmalarda yapılan analizlerin çoğunda, yenilenebilir enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme oranı arasında kısa ve uzun dönemde pozitif bir ilişkinin 

olduğu görülmekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, ekonomik büyüme 

üzerinde diğer doğal kaynaklar ile işgücü ve sermaye kadar etkili bir üretim 
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faktörü olduğunu göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik 

büyümeyi artırdığına yönelik bulguların ağırlık kazanması, küresel ısınmayla 

mücadele için bu kaynaklara destek verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Buna bağlı olarak, ülkelerin pek çoğunda yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanımının özendirildiği, enerji politikaları içinde alternatif enerji yatırımlarının 

teşvik edildiği görülmektedir.
93

 

“Yaşanabilir bir Dünya” belki de çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli 

mirastır. Bunun için günümüz sosyo - ekonomik hayatımızı ve elbette üretimimizi 

bu hedefe uygun şekillendirmek zorundayız. Yeşil ekonomi kapsamında 

değerlendirilen çevreyle barışık bir üretim modelini tesis edebilmek için 

yenilenebilir enerji kaynakları en önemli unsurlardır. 

Bunlar içinde rüzgâr enerjisi ön plana çıkan kaynaklardan biri olup bu kaynak 

dünya döndükçe yani yaşam var oldukça hep potansiyel bir enerji kaynağı olma 

misyonunu sürdürecektir. 
94

 

Ülkemizde rüzgâr enerjisi santralleri kurulumu hızla artmış ve şu anda kullanılan 

yenilenebilir enerji kaynakları arasında ikinci en çok kullanılan yenilenebilir 

enerji kaynağı konumundadır. Rüzgâr santralleri kurulmadan önce o bölgenin 

rüzgâr enerji potansiyelinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylece oluşabilecek 

parasal kayıpların önüne geçilmesi sağlanacaktır.Yapılan çalışmada Bitlis ilinin 

ekonomik kalkınmasında rüzgâr enerjisinin önemi analiz edilmiş ve rüzgar 

enerjisinin geleceği için öneriler sunulmuştur. 

 

BİTLİS İLİ RÜZGÂR ENERJİSİ ÜRETİM POTANSİYELİ 

Ekonomik rüzgar elektrik santralleri yatırımı için bir yerdeki rüzgar hızının 7,0 

m/s olması gerekmektedir. Güneş enerjisinin karaları, denizleri ve atmosferi farklı 

derecede ısıtmasından dolayı ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkları rüzgarı 

ortaya çıkarmaktadır. Güneşten gelen güneş ışınları dünya atmosferinde ısınmaya 

neden olmaktadır. Isınarak yoğunluğu azalan hava yükseldiği için bu havanın 

yerini soğuk hava doldurmaktadır. Bundan dolayı da rüzgâr oluşmaktadır. 

Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA), orta ölçekli sayısal hava tahmin modeli 

ve mikro ölçekli rüzgâr akış modeli kullanılarak üretilen rüzgâr kaynak 

bilgilerinin verildiği atlastır. Türkiye’nin çeşitli noktalarına kurulmuş olan ve 

rüzgâr hızını ölçen cihazlar yardımı ile oluşturulan bu atlasa göre Türkiye 

genelinde 37.836 MW’lık karasal alan potansiyeli ile 10.013 MW’lık deniz üstü 

alan potansiyeli mevcuttur.  
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Şekil 1’ de verilen Bitlis ili REPA’sına bakılarak ortalama rüzgâr hızının 7,0 m/s 

ve üzerinde olduğu birçok yer görülebilmektedir. Ancak rüzgâr enerjisinden 

elektrik enerjisi üretilebilmesi için kapasite faktörünün % 35 ya da üzerinde 

olduğu alanların belirlenmesi gerekmektedir.  

Şekil 2’de verilen kapasite faktörüne bağlı olarak şekil 3’te üretim yapılabilecek 

yerler ve üretim yapılamayacak yerler gösterilmiştir.
95

 

Bitlis ili enerji nakil hatları ve trafo merkezleri ile ilgili bilgiler şekil 4’te Bitlis 

iline kurulabilecek rüzgâr enerji santrali güç kapasitesi ile ilgili bilgiler ise tablo 

1’de verilmiştir.
96

 

Rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynağı olmakla birlikte çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri yok denecek kadar azdır. 

Rüzgâr Enerjisinin Olumlu Yönleri 

* Atmosferde serbest olarak bulunur. 

* Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, çevre dostudur. 

* Kaynağı güvenilirdir, tükenme ve zamanla fiyat artma riski yoktur. 

* Maliyeti günümüz güç santrallarıyla rekabet edebilecek düzeye gelmiştir. 

* Bakım ve işletme maliyetleri düşük ve kolaydır. 

* İstihdam yaratır. 

* Rüzgâr enerji santralleri; toplam santral sahasının %1'ini işgal ederler. Geri 

kalan kısım tarımsal ve hayvansal faaliyetler için kullanılabilir. 

* Yakıt maliyeti yoktur, büyük ölçüde yerli kaynak kullanımı olacağından, ithale 

dayalı diğer fosil yakıtların (doğal gaz ve ikincil ithal kömür ve petrol ürünleri) 

hemen tümüne karşı temin güvenliği avantajına sahiptir. 

* İthal kömür her ne kadar temiz olarak kabul edilse de karbon dioksit ve az 

oranda da diğer kirleticilerin üretimine neden olmaktadır. Buna karşın 

yenilenebilir enerji kaynaklarının atmosferik emisyonları yok denecek kadar az 

olacağından kirliliğe sebep olmayacak ve sera etkisi azalacaktır. 

* Yenilenebilir enerji kaynakları, dağlık yöreler gibi kırsal ve gelişmemiş 

alanlarda yarattıkları iş ve altyapı imkânları sayesinde sosyo-ekonomik gelişmeye 

katkıda bulunacaktır.  
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şeklinde sıralanabilir.
97

 

Rüzgâr Enerjisinin Olumsuz Yönleri; 

* İlk yatırım maliyetleri yüksektir, 

* Kapasite faktörü düşüktür (%25-40 arasındadır), 

* Kesintili bir enerji kaynağıdır, 

* Yenilenebilir enerji kaynakları projelerinin işletmeleri daha ucuz olmakla 

beraber ilk yatırım maliyetleri fosil kaynaklı teknolojilere göre daha yüksektir. 

şeklinde sıralanabilir.
98

 

 

Şekil 1: Bitlis İli 50 m Yükseklik İçin Rüzgâr Hız Dağılımı 
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Şekil 2: Bitlis İli 50 m Yükseklik İçin Kapasite Faktörü Dağılımı 

 

Şekil 3: Bitlis İli Rüzgâr Enerjisi Santrali Kurulabilir Alanlar 
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Şekil 3: Bitlis İli Enerji Nakil Hatları ve Trafo Merkezleri 

 

 

Tablo 1: Bitlis İline Kurulabilecek Rüzgâr Enerjisi Santrali Güç Kapasitesi 

 

 

 

50 m’de 

Rüzgar Gücü 

(W/m
2) 

50 m’de Rüzgar 

Hızı (m/s) 

 

Toplam Alan 

(km
2) 

Toplam Kurulu 

Güç 

(MW) 

300 - 400 6,8 – 7,5 4,42 22,08 

400 - 500 7,5 – 8,1 0,00 0,00 

500 - 600 8,1 – 8,6 0,00 0,00 

600 - 800 8,6 – 9,5 0,00 0,00 

>800 >9,5 0,00 0,00 

  4,42 22,08 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizdeki nüfus artışı ve sanayinin gelişmesiyle enerji talebi her geçen yıl 

artmaktadır. Artan enerji talebi ülkemizin enerji kaynaklarından karşılanamadığı 

için enerji üretimi ve tüketimi arasındaki fark hızla büyümektedir.  

Bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını 

gerektirir. Rüzgâr enerjisi potansiyeli bakımından yüksek olan Bitlis ilimizde 

rüzgar santrallerinin verimli çalışabilecekleri yükseklikler 50 metre ve üzerinde 

olmaktadır. 

Bitlis ilinin rüzgâr enerjisi potansiyeli güneş enerjisi potansiyeli ile mukayese 

edildiğinde rüzgâr enerjisi potansiyelinin düşük olduğu görülmektedir. Fakat 

yüksek rüzgâr hızına sahip Bitlis Eren Üniversitesi yerleşke alanının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Elektrik enerjisi ile ilgili üretim politikalarını oluştururken enerji, ekonomi ve 

çevre unsurları arasındaki denge dikkate alınmalıdır. Çevre faktörü önemli bir 

unsur olarak bütün plan ve projelere entegre edilmelidir. Enerji politikaları 

oluşturulurken ülkenin iç koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Rüzgâr enerjisi santrallerinin ekonomik büyümeyi arttırması, bu kaynaklara 

destek verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Rüzgâr gözlem istasyonu 

etrafında bulunan engeller, enerji üretim amaçlı rüzgâr potansiyelinin bilimsel ve 

gerçekçi olarak belirlenmesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle ilimizin 

rüzgar potansiyelinin gerçekçi olarak belirlenmesi, ilimizde kurulacak rüzgar 

enerjisi santralinin yerini doğru bir şekilde tespiti ve bu santralden üretilecek 

elektrik enerjisi miktarının daha doğru tahmin edilebilmesi için ilimize hakim 

uygun bir mevkide standartlara uygun bir rüzgar ölçüm istasyonunun kurulması 

önem arz etmektedir. 
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Öz 

Sürdürülebilir kalkınma planlarının oluşturulmasında enerji politikaları vazgeçilmez bir 

unsurdur. Dünya pazarında ülkemizin rekabet gücünü artırmak için ekonomiyi büyütecek 

ve yaşam standartlarını yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz enerjinin temini; güvenilir ve 

sürdürülebilir enerji politikaları ile mümkündür. Günümüzde elektrik enerjisi yaşamımız 

için gerekli olan hava ve su gibi hayatımızın içine girmiştir. Elektrik enerjisiz bir hayat 

artık düşünülemez hale gelmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle elektrik enerjisine olan 

ihtiyaç her geçen yıl yaklaşık %4 - %8 oranında artış göstermektedir. Buna karşılık bu 

ihtiyaçların büyük bir bölümünü karşılayan fosil yakıt rezervleri ise çok hızlı bir şeklide 

azalmaktadır. Önümüzdeki yakın gelecekte bu rezervlerin tükeneceği ve ihtiyacı 

karşılayamayacağı yapılan tahminlerden anlaşılmaktadır. Bundan dolayı araştırmacılar bir 

yandan yeni enerji kaynaklarını araştırmaya diğer yandan ise var olan enerji kaynaklarını 

daha verimli bir şekilde değerlendirme yönünde çalışmalar yapmaya yönelmişlerdir. Fosil 

yakıtlar yerine yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak kaçınılmaz 

olmuştur. Kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan 

güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal ve biokütle gibi enerji kaynakları çok kısa bir süre 

içerisinde enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanmasında önem kazanacaktır. 

Geçtiğimiz yıllarda Almanya hükümeti ülkedeki tüm nükleer santralleri kapatma ve temiz 

enerji kaynaklarına yatırım yapma kararı almıştır. Bir çok araştırma kurumunun 

hazırladıkları raporlara göre 2060 yılında dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %60’nın 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında en baskın, doğal ve yatırıma uygun kaynaklardan birisi güneş 

enerjisidir. Güneş enerjisi; kömür petrol gibi fosil yakıtların aksine atmosfere ve çevreye 

zararlı gaz salınımı olmayan, çevre dostu, temiz bir enerji kaynağıdır. Bundan dolayı 

yapılan çalışmada sürdürülebilir kalkınma ve güneş enerjisi ilişkisi değerlendirilmeye 

çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, sürdürülebilir kalkınma, enerji. 

 

Sustainable Development and Solar Energy 

Abstract  

Energy politics is an indispensable element in the development of sustainable 

development plans. In the world market, the foundation of sufficient, continuous and 

clean energy to raise the economy and raise the standard of living in order to increase the 
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competitive power of our country; reliable and sustainable energy policies. Today, 

electric energy has entered our lives like the air and water that is necessary for our life. A 

life without electricity is now unthinkable. With the development of technology, the need 

for electricity has increased by about 4% to 8% every year. On the other hand, fossil fuel 

reserves meeting a large part of these needs are declining very rapidly. It is understood 

from the forecasts that these reserves will be consumed in the near future and cannot meet 

the need. Therefore, researchers have sought to study new energy sources on the one hand 

and to work on evaluating existing energy sources on a more efficient basis. Instead of 

fossil fuels, it is inevitable to use new and renewable energy resources. Energy resources 

such as solar, wind, hydraulics, geothermal and biomass, which are renewable and raw 

material-free without repetition, will gain importance in meeting a large part of your 

energy needs in a very short time. Over the past decade, the German government has 

decided to shut down all nuclear power plants in the country and invest in clean energy 

sources. According to reports prepared by many research institutes, it is aimed to meet 

about 60% of world energy needs from renewable energy sources in 2060. One of the 

most dominant, natural and affordable sources of renewable energy is solar energy. Solar 

energy; unlike fossil fuels such as coal petroleum, is an environmentally friendly, clean 

energy source that does not release atmospheric and harmful gases. Therefore, the study 

is trying to evaluate the relation between sustainable development and solar energy. 

Key words: Solar energy, sustainable development, energy.   
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı; endüstrinin gelişmesiyle başlayan ve bugün için 

de devam eden, ham maddenin işlenmiş ürüne dönüştürülmesi süreçlerinin, 

yalnızca ekonomik faydaya dayalı, uzun vadede çevresel ve sosyal gelişimin 

önünü tıkayıcı nedenlere karşı bir alternatif olarak ileri sürülmüştür. Sürdürülebilir 

kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak 

paydayı “ sürdürülebilirlik “ olarak belirlemektir. Geleceği de sahiplenen bu ortak 

hedef, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerin 

karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir.
99

 

Sürdürülebilirlik (Sustainabilitiy) kelimesini etimolojik olarak incelemek 

gerekirse; sustainability kelimesi, Latince “Sus” ve “Tenere” kelimelerinden 

türetilmiştir. Bu Latince kelimelerin sırasıyla anlamları, “ayakta kalma” ve “ 

devam etmek” tir. Sürdürülebilir kalkınma kavramının kökleri 1980 yılında 

Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for 

the Conservation of Nature and Natural Resoverces - IUCN) tarafından hazırlanan 

Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation Strategy) adlı rapora 

dayanmaktadır. Kavramın genel kabul görmesi ve geniş bir kullanım alanı 

bulması ise; Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun 1987’ deki “Ortak 

Geleceğimiz” başlıklı raporuyla olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma bu raporda, 

“Bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini 

karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılayan kalkınma” biçiminde 

tanımlanmıştır.
100

 

Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin çözümlemeler, ilerleyen zamanlarda kavramın 

iktisadi, sosyal ve çevresel boyutları üzerinde yoğunlaşmıştır. Munasinghe ortaya 

koyduğu yaklaşımla, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için 

disiplinlerötesi (transdisciplinary) bir yaklaşımla oluşturulan sustainomics adlı 

yeni bir çerçeveye gereksinim olduğunu belirtmiştir.
101

 Şekil 1’de 

Munasinghe’nin önerdiği yaklaşıma göre sürdürülebilir kalkınmanın temel ögeleri 

ve bu ögeler arasındaki bağlantılar görülmektedir. Üçgenin köşelerinde bulunan 

her alanın kendine has itici güçleri ve hedefleri bulunmaktadır. Ekonomi, temel 

olarak mal ve hizmet tüketiminin arttırılması yoluyla insan refahının 

yükseltilmesine yönelmişken; çevresel alan, ekosistemlerin bütünlüğünü ve 

esnekliğini (integrity and resilience) korumaya odaklanmıştır. Sosyal alan ise 

insan ilişkilerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesine ek olarak insanların 

bireysel ve grup olarak hedeflerine ulaşmasının sağlanmasına vurgu yapmaktadır.
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Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınma Üçgeni
102

 

 

 

İktisadi, sosyal ve çevresel alanları birbirine bağlayan yöntemler de yüksek öneme 

sahiptir. Çevre ve doğal kaynaklar iktisadı, çevrebilimsel iktisat, koruma ekolojisi, 

enerji iktisadı, sosyoloji iktisadı, çevre sosyolojisi, çevre etiği vb. bu üç alan 

arasında köprü oluşturan yaklaşımlar arasında bulunmaktadır.
103

 (Markandya ve 

diğerleri, 2002: 17). Sürdürülebilir kalkınma üçgeni ilk kez, 1992 yılında Rio de 

Janeiro, Brezilya’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda üçgenin köşeleri kadar içinin ve kenarlarının da önemli olduğunu 

vurgulamak için sunulmuştur. Örneğin; yoksulluk ya da iklim değişikliği gibi 

konuların üçgenin merkezinde yer almasının nedeni; bu sorunların her üç boyutta 

da ele alınması gerekliliğidir. Sustainomics çerçevesi, herhangi bir disiplinin 

hegemonyasından kaçınarak, tarafsız ve açık biçimde sürdürülebilir kalkınmaya 

dikkat çekmeye odaklansa da, disiplinler arasındaki çekişmeler nedeniyle bu fikre 

uygun biçimde direnç göstermişler.
104

 

Sustainomics’in altında yatan disiplinler ötesi çerçeve, sürdürülebilir kalkınmanın 

iktisadi, sosyal ve çevresel boyutlarının dengeli ve tutarlı biçimde ele alınmasını 

gerektirmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik karşısında geleneksel kalkınmaya 

yapılan göreli vurgunun da dengeli bir değerlendirmeye tutulması 

gerekmektedir.
105
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Günümüzde elektrik enerjisi insanlığın en yaşamsal ihtiyaçlarından biri haline 

gelmiştir. Dolayısıyla bugün için en kullanışlı ve ekonomik enerji elektrik 

enerjisidir. Teknolojinin gelişmesiyle enerji ihtiyacı her geçen yıl yaklaşık olarak 

%4 - %8 oranında artmaktadır. Buna karşılık bu ihtiyaçların büyük bir bölümünü 

karşılayan fosil yakıt rezervleri ise çok hızlı bir şekilde azalmaktadır. 

Önümüzdeki yakın gelecekte bu rezervlerin tükeneceği ve ihtiyacı 

karşılamayacağı yapılan tahminlerden anlaşılmaktadır. Bundan dolayı 

araştırmacılar bir yandan yeni enerji kaynaklarını araştırmaya, diğer yandan ise 

var olan enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde değerlendirme yönünde 

çalışmalar yapmaya yönelmişlerdir. Fosil yakıtlar yerine yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarından yararlanmak kaçınılmaz olmuştur. Kendini sınırsız 

tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynakları 

(Güneş, rüzgâr, su, jeotermal ve biokütle gibi) çok kısa bir süre içerisinde enerji 

ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanmasında önem kazanmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en baskın, doğal ve yatırma uygun 

kaynaklardan birisi güneş enerjisidir. Güneş enerjisi; kömür, petrol gibi fosil 

yakıtların aksine atmosfere ve çevreye zararlı gaz salınımında olmayan, çevre 

dostu, temiz bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi 

fotovoltaik (PV) adı verilen güneş panelleri ile sağlanmaktadır. Fotovoltaik 

panellerin fiyatlarında düşüş yaşanması ve güneş enerjisinin elektrik enerjisi 

üretiminde temiz bir enerji kaynağı olmasından dolayı güneş enerjisinin 

kullanımında son yıllarda önemli bir artış görülmektedir. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ENERJİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Elektrik enerjisi insan hayatı için en önemli yaşamsal ihtiyaçlardan biri haline 

gelmiştir. Önceleri aydınlatma amaçları için kullanılan bu enerji bugün 

aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, ulaşım, haberleşme, tedavi, ev 

aygıtlarının ve çeşitli iş makinelerinin çalıştırılmasında kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla elektrik enerjisi yaşamımız için gerekli olan hava ve su gibi 

hayatımızın içine girmiştir. Enerjinin yalnızca toplumların temel yaşam 

gereksinimlerinin karşılanmasında değil, uluslararası politikalara yön vermesinde 

de etkili bir güç olduğu her geçen gün daha da artmaktadır. Günümüzde mevcut 

enerji kaynakları; fosil, yenilenebilir ve yeni enerji kaynakları olarak 

sınıflandırılabilir. Taş kömür, petrol ve doğal gaz fosil enerji kaynaklarıdır. Su, 

güneş, rüzgâr, jeotermal ve biokütle yenilenebilir enerji kaynağıdır. Nükleer 

enerji, yakıt hücreleri ve hidrojen enerjisi yeni enerji kaynaklarındandır.

Enerjinin sosyo – ekonomik amaçlara ulaşmada gerekliliğine karşın, fosil 

kaynaklı enerji üretimi hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara 

neden olmaktadır. İklim değişikliği, küresel çözümler gerektiren bir sorundur. Bu 

sorunla ilgili olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tartışılan konular 

farklılık göstermektedir. Sanayileşmiş ülkelerde üzerinde durulan temel konular, 
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enerji etkinliği ve daha az kirletici özelliğe sahip enerji kaynaklarına geçiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise enerjiye, yoksulluğun azaltılmasını sağlayacak olan 

ekonomik büyümenin artırılmasında ihtiyaç duyulmaktadır.
106

 

Bir ülkenin milli güvenliği ve refahı enerji gücü ile ölçülebilir. Enerji olmadan bir 

ülkenin kendini savunabilmesi mümkün değildir. Ülkelerin savunma, savunma 

sanayi ve enerji kaynakları, kendi ulusal güçlerince keşif ve idare edilebildiği 

taktirde, o ülkenin güvence ve konforu o ülkenin gelecek nesilleri için daha 

sürdürülebilir ve umut verici olabilir.
107

 

Güvenli enerji kaynakları arzının bir toplumun kalkınması için gerekli olduğu, 

fakat yeterli bir unsur olmadığı görüşü genellikle kabul görmektedir. Üstelik 

sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir enerji kaynaklarının arzını 

gerektirmektedir. Sürdürülebilir enerji hizmetlerine erişim, sürdürülebilir 

kalkınmanın gerekli unsurlarından biridir.
108

 

Bir toplumdaki sürdürülebilir kalkınmanın, uzun dönemde hazır ve sürdürülebilir 

olarak uygun maliyetlerde mevcut ve negatif sosyal etkilere yol açmaksızın, tüm 

görevler için kullanılabilecek enerji kaynakları arzını gerektirmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma, enerji kaynaklarının olabildiğince etkin kullanımını da 

gerektirmektedir. Bu doğrultuda, toplum enerji kullanımıyla ilişkili negatif etkileri 

( çevresel bozulma gibi ) minimize ederken, enerji kaynaklarının kullanımından 

elde edeceği faydaları maksimize edebilir.
109

 

Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için yenilenebilir enerji, hem 

sanayi hem de yerel uygulamalardaki enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol 

oynayabilir. Bu nedenle, bir ülkedeki sürdürülebilir kalkınma amacı 

doğrultusunda, yenilenebilir enerji stratejileri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve 

kullanılmasına öncelik verilmelidir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin yaygın biçimde kullanımı, 

hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki enerji sektöründeki 

sürdürülebilirlik için büyük önem taşımakta ve öncelik verilmesi gereken temel 

konular arasında yer almaktadır.
110
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1970’li yıllardaki petrol krizinden sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli 

miktarda kaynak aktarılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki en 

kullanışlı kaynaklardan biri güneş enerjisidir. 

 

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ 

Güneş enerjisi, güneşten gelen ve dünya atmosferinin dışında şiddeti sabit ve 1370 

W/m², yeryüzünde ise 0 – 1100 W/m² değerleri arasında olan yenilenebilir bir 

enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre birçok avantajları 

vardır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
111

 

• Güneş enerjisi bol ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. 

• Güneş enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır ve çevreyi kirletici atıkları yoktur. 

• Enerjiye ihtiyaç duyulan hemen hemen her yerde güneş enerjisinden 

yararlanmak mümkündür. 

• Dışa bağımlı olmadığından doğabilecek ekonomik bunalımlardan bağımsızdır. 

• Birçok uygulaması için karmaşık teknolojiye gerek duyulmadığından işletme 

masrafları çok azdır. 

Belirtilen avantajların yanında güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre birçok 

dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
112

 

• Birim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan büyük yüzeylere ihtiyaç vardır. 

• Güneş ışınımı sürekli olmadığından depolama gerekmektedir. Depolama 

imkânları ise sınırlıdır. 

• Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı az ve geceleri de hiç 

yoktur. 

• Güneş ışınımından faydalanılan sistemin güneş ışınlarını sürekli alabilmesi için 

sistemin çevresinin açık olması, gölgelenmemesi gerekmektedir. 

• Güneş ışınımından yararlanılan birçok sistemin ilk yatırım maliyeti yüksektir. 

 

Güneş enerjisinden pasif ve aktif sistemler olmak üzere temelde iki farklı şekilde 

yararlanılabilmektedir. Pasif sistemler ile sıcak su üretimi sağlanırken aktif 

sistemler ile de elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada 

güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim kısmı ele alınmıştır. 

Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi fotovoltaik paneller yardımıyla 

sağlanmaktadır. Fotovoltaik paneller, güneş panelleri ya da fotovoltaik hücreler 

olarak da adlandırılabilmektedir. Fotovoltaik paneller; taşınabilir, ergonomik, çok 

az bakım gerektiren, kullanımı kolay, estetik görünüme sahip yarıiletken 

teknolojisi ile çalışan cihazlardır. 
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Güneş panelleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. 

Güneş paneli uygulamaya bağlı olarak, akümülatör, inverter, akü şarj denetim 

aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir güneş 

paneli sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar. Bu sistemler, özellikle yerleşim 

bölgelerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt 

taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanıldığı zaman ekonomik 

olmaktadır. Fotovoltaik sistemin görünümü ve blok diyagramları şekil 2’de 

gösterilmiştir.
113

 

 

Şekil 2: Fotovoltaik Sistemin Görünümü ve Blok Diyagramı

a) Fotovoltaik sistemin görünümü

b) Fotovoltaik sistemin blok diyagramı 

Fotovoltaik paneller ilk üretildikleri yıllarda kendini amorti etme süresi, panelin 

kendi ömründen daha fazlaydı. Fakat günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerin 

uyguladığı teşvik ve ekolojik politikalar sayesinde fotovoltaik panellerin kendini 

amorti etme süreleri 3–4 yıla kadar düşebilmektedir. Tabii ki bu süre ülkelere ve 

şartlara bağlı olmakla birlikte değişebilmektedir. Uzun yıllardır yapılan 

araştırmalar sonucunda fotovoltaik panellerin maliyetlerinde gittikçe azalma 
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sağlanabilmiştir. Bu bağlamda gelecekte bu sürenin daha da düşebileceği 

öngörülmektedir. 

 

SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınma son yıllarda yaşanan çevre sorunlarıyla birlikte üzerinde 

fazla durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınmada 

sadece ekonomik boyut düşünülmemelidir. Çevresel, sosyal ve enerji boyutlarının 

da dikkate alınması gerekir. Çevresel açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasında 

fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması son derece 

önemlidir. Fosil yakıtların çevreye ve insan sağlına verdiği zararlar belirgin bir 

şekilde hissedilmektedir. Fosil yakıtlardan enerji üretimi ile havaya salınan sera 

gazları nedeniyle küresel iklim değişikliği, ekolojik dengelerin bozulmaya 

başladığı günümüzde gerekli önlemlerin alınması durumunda Dünya’mız 

yaşanılabilir bir Dünya olmaktan çıkar. Bundan dolayı çevre dostu, tükenmeyen 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sürdürülebilirliğin sağlanmasında 

önemli yere sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi bu 

doğrultuda büyük önem arz etmektedir. Güneş enerjisinden yararlanma 

potansiyeli, Türkiye’nin tüm bölgeleri için ciddiyetle ele alınmasını gerektiren bir 

büyüklüktedir. Güneş enerjisinin aktif yöntemle yapı ısıtmasından seraların 

ısıtılmasına, tarımsal ve endüstriyel kurutmaya, endüstriyel ısı uygulamalarına, 

soğutma, metalürjik fırınlara, fotokimyasal ve foto biyolojik işlemlere dek çeşitli 

kullanım alanlarındaki araştırmaların desteklenmesinin yanı sıra uygulamaların 

yaygınlaştırılmasına da çalışılmalıdır.  

Bu çerçevede güneşli soğutma konusu, ülkemiz koşullarında tarımsal ürünlerin ve 

gıda sanayi ürünlerinin saklanması açısından üzerinde önemle durulması gereken 

bir seçenektir. 
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Abstract 

Management is the process in which organizations refer people to certain purposes. The 

functions of management are Organization, Planning, Orientation, Coordination and 

Supervision. Organizing is the systematic gathering of what is needed to achieve the goal. 

To be able to talk about a successful management, functions need to be performed in the 

best possible way. It may be necessary for these functions to interfere with each other, 

success in one for success and success in the other. In this study, the interactions of 

functions of the organizing and directing with each other and the influence of the other in 

order to be successful are tried to be revealed. Thus, if they have positive effects on each 

other, it will be possible to be put forward and to increase success in both. This will 

increase management's success at the top. The question is, is there a link between 

organizing and directing functions for the facilitation and success of the administration in 

the organization, and what is it? Organizing and directing functions will be discussed as 

conceptual frameworks and then compared with each other. Future syntheses will try to 

find areas that support each other and contribute to the success of the director. In the 

conclusion section, the effects of organizing and directing are introduced after the 

evaluation together. As a result, these two functions seems to support management in 

terms of purpose, principle, achievement and basic phenomena, and will increase the 

success of management together. In this study, induction, descriptive-scanning model and 

qualitative research method were used as research methods, and integrative evaluation 

method was used from literature evaluation methods. For the purpose, printed, digital and 

internet resources, domestic and foreign sources were scanned. 

Keywords: Management Functions, Organizing, Directing, Interaction of Organizing and 

Directing.  

 

Örgütlenme İle Yöneltmenin Etkileşimi 

Öz  

Yönetim örgütte insanları bazı amaçlara sevk eden işlemler sürecidir ve fonksiyonları 

Örgütlenme, Planlama, Yöneltme, Eşgüdüm ve Denetlemedir. Bunlardan örgütlenme 

amaca ulaşmak için gerekli olan şeylerin sistemli olarak bir araya getirilmesi 

çalışmalarıdır. Başarılı bir yönetimden bahsedebilmek için fonksiyonların en iyi şekilde 

yerine getirilmesi gereklidir. Bu fonksiyonların birbirlerini etkilemeleri, birinde başarı 

için diğerinde de başarı gösterme gerekli olabilir. Bu çalışmada örgütlenme ve yöneltme 

fonksiyonlarının birbirleriyle olan etkileşimleri ve birinde başarılı olmak için diğerinin 

etkisi ortaya konmaya çalışılmaktadır. Böylece birbirlerine olumlu etkileri varsa ortaya 
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konup ikisinde de başarıyı artırmak mümkün olabilecektir. Bu da üstte yönetimin 

başarısını artırabilecektir. Asıl soru örgütteki yönetimin kolaylaştırılması ve başarılı 

olması için örgütlenme ve yöneltme fonksiyonları arasında bir bağ var mıdır, var ise 

nelerdir? Örgütlenme ve yönetim fonksiyonları kavramsal çerçeveden sonra birbirleriyle 

karşılaştırılmaları şeklinde ele alınarak örtüştükleri alanlar ortaya konacaktır. Sonrasında 

yapılacak sentezlerle birbirlerini destekleyen ve yönetmenin başarısına katkı sunacak 

alanlar bulunmaya çalışılacaktır. Sonuç bölümünde örgütlenme ve yöneltmenin birlikte 

değerlendirilmeleri sonrasında yönetmeye etkileri ortaya konmaktadır. Sonuç olarak 

yönetimin bu iki fonksiyonunun amaç, ilke, kazanım ve temel olgular yönlerinden 

birbirlerini destekledikleri ve yönetimin başarısını birlikte artıracakları görülmektedir. Bu 

çalışmada araştırma yöntemi olarak tümevarım, betimsel–tarama modeli ve nitel 

araştırma yöntemi, literatür değerlendirme yöntemlerinden bütünleştirici değerlendirme 

yöntemi kullanılmıştır. Amaca yönelik olarak basılı, dijital ve internet üzerindeki 

kaynaklar, yerli ve yabancı kaynaklar taranmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yönetim Fonksiyonları, Organize Etme, Yönlendirme, 

Organizasyon ve Yönetmenin Etkileşimi. 
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Introduction 

In this study, the functions of organizing and directing will be looked at 

conceptually and present information from the literature will be given. Then, the 

functions of organization and orientation will be mutually evaluated in terms of 

content and features, and the directions affecting each other will be tried to be 

revealed. As a result, the effects of these two functions will be evaluated and 

synthesized. 

Conceptual brief brief information about management and functions and 

organizing anddirecting functions will be given. After conceptual observation of 

organization, general principles and achievements and basic phenomena will be 

examined. The cases of authority transfer, hierarchy and central administration-

local administration are also covered in the main cases. Concepts and elements are 

addressed in directing. Factors for Decision Making are examined by decision 

making approaches and decision making processes. Then the interactions of these 

two functions will be examined. 

 

1. MANAGEMENT AND FUNCTIONS 

It is possible to keep management in very different definitions. Management is: 

the process that comes to mind when people do business together
 114

; process of 

directing people to some targets
 115

; collective work that provides cooperation and 

coordination among people who come together to reach the target
 116

; the process 

by which management functions are brought together by bringing resources 

together
117

. The ultimate goal in management is to engage in organizational 

activities to achieve the goal of an organization, and employees and organizations 

in an organization emerge with effectiveness in achieving success goals.
118

 

Management has some functions and these functions have been tried to be 

revealed since 1930. These functions are; Organization, Planning, Orientation, 

Coordination and Supervision according to Henry Fayol.
119

 According to Fayol, 

these functions are completely natural and contribute to scientific management.
120
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Luther Gullick and Lyndall Urwick who classical management and organizational 

theorists, abbreviate the functions of management as POSDCORB
121

.  

 

2. ORGANIZING AND ORGANIZATION 

Organizing is: Distribution of the duties and powers between people and units 

after the systematic integration of the people and logistics required for the 

organization
122

; all of the work on systematically combining the elements 

necessary to achieve the goal.
123

  

Organizing is an activity and the organization is the result of this activity.
124

  

Two main purposes of organizing; 1. To ensure that the functions undertaken are 

carried out efficiently and effectively 2. To determine the areas of authority and 

responsibility for the administration to be supported by the judiciary and the 

legislature
125

.  

Organizing is divided into informal  and formal organization
126

.  

General Principles of Organizing can be specified as: Balance of powers and 

responsibilities set forth by norms, increase in authority-responsibilities while 

getting high positions, to reveal who is responsible to whom in a hierarchy and 

human selection according to work
127

. 

The principles of organizing from another point of view are
 128

; a) rationality of 

Organization / Objectivity Principle
 129

, b) The Principle of Explicit Mandate of 

Tasks
 130

, c) Command Union Policy
 131

, d) Limit of Control Domain
 132

, e) The 
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principle of Specialization or Division of Labor, f) Simplicity Principle
133

, g) 

Exceptional Works Policy
 134

, h) Authority Transfer Policy, ı) Proportionality of 

Authority and Responsibility, i) Command / Arming Principle and j) Review of 

Organization Structure.  

The achievements of organizing or organizing can be summarized as follows
135

: 

a) the work is defined in detail, b) the main sections of the organization have been 

created, c) the technical or human characteristics of the work have been removed, 

d) the qualifications of the personnel have been determined, e) the work has been 

fragmented and divided as much as possible, f) h) how to communicate between 

the departments and the employees, h) the communication channel to be followed 

in the decision making, and i) the necessary physical equipment is prepared and i) 

personnel are provided and their physical settlement problem is solved. 

 

3. DIRECTING:  

Orientation is; Referral and management of organizational resources
136

;  

making decisions and enforcing them to bring the organization to its goal
137

;  

to command.
138

 In most cases, decision-making alone is not thought of as 

something the manager can handle, so managers create some boards to help them 

decide and take decisions with their help
139

. Elements of the directing in 

general
140

 are; decision-making, informing, organizing, activating or acting. While 

the decision is made between alternatives, decision making is to select alternatives 

and choose one after finding the problem
 141

. Decision-making takes place in a 
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much shorter period of time
 142

. Managers keep politics in mind when making 

decisions.
143

    

Decision Making Approaches: 1. Rational Decision Making Model; When 

managers make decisions, it is assumed that they have complete knowledge of the 

situation to be taken and decide it completely free from their feelings
144

. 2. 

Behavioural Decision Making Model; This model is based on limited rationality. 

The manager has a knowledge of the issue to be decided, but this is not absolute, 

but a bit correct.
145

 3. Irrational Decision-making Model: Accepts the assumption 

that the judgment is rational and lacks a rational basis. It is unlikely that such an 

administrator will remain a manager
 146

.  

 

4. EVALUATIONS OF ORGANIZATION AND DIRECTING TOGETHER 

While organizing is aimed at achieving the goal, the elements in the system are 

brought together in a systematic manner, whereas directing is seen as referral and 

administration, decision making and implementation. 

Some achievements of organizing: to define the works in detail, to create the main 

sections of the work, to remove the technical or human characteristics of the 

works, to determine the qualifications that the staff should have, to create the 

hierarchical structure, to determine the relations between the employees with the 

departments, , the provision of personnel and the physical construction. Authority 

transfer from basic cases in organizing is closely related to who will make and 

decide how to make hierarchy, central government and local government 

decisions, and to make more decision-making and implementation easier. 

Directing is more about referral and management, decision making / giving, and 

that is the basic element. Rational / objective decision making is one of the 

decision making methods, the other is behaviourist / limited rational decision. 

Both of these species are scientifically present. On the other hand, there are a 

number of steps from selecting alternatives to putting them into practice without 

revealing the situation. In the areas we are explicitly talking about here, the 

functions and functions of organizing and directing and the closeness and targets 

of the elements support each other. The success of one facilitates the other's work 

and also contributes to its success. 
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Conclusion 

When the management functions are evaluated together with organization and 

directing;  

they may have the potential to influence each other and increase each other's 

success. The purpose of this study is to reveal the interactions of these two 

functions and the facts that they will make a positive contribution to each other if 

they succeed. With this aim in mind, the following conclusions have been reached 

in light of the above information and syntheses. 

When we evaluate these two functions together; goals, principles, achievements 

and points of the main phenomena; positive impacts, and areas of management 

success. For the purpose; it is inevitable to decide and implement, refer and 

manage to achieve the purpose of carrying out the duty effectively and efficiently. 

In terms of principles; The decision making and implementation of the directive 

makes it extremely easy for the manager to have a work environment where 

rationality / objectivity, clear assignment of tasks, limited scope of supervision, 

specialization or division of labor, delegation of authority and authority and 

accountability are commensurate. It makes it easier to decide and audit the right 

person when deciding and ultimately knowing who will give what task to apply. 

In terms of achievements: To define the works in detail, to create the main 

sections of the works, to remove the technical or human characteristics of the 

works, to determine the qualifications that the personnel should possess, to 

establish the hierarchical structure, to determine the relations among the 

employees, to reveal the channels to be followed, the provision of personnel and 

the establishment of physical structure facilitates the decision making and 

application of the manager. The manager now knows what to do and how to 

assign whom in the organizational structure. This facilitates the decision-making 

and implementation of the directing function of the manager. Because of Basic 

Facts: authority transfer, hierarchy and central government and local government 

cases are facilitator and close related of distribution of work about decision-

making, implementation and dispatch. These phenomena make orientation easier 

to implement. 
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Abstract 

Efficiency, which is one of the most important indicators of the achievement of an 

organization in an organization, is seen as profitability for private enterprises, and in 

particular foresees to reach the public with the least cost. Rationality is the choice of the 

right path for the target, and it has some obstacles that limit itself. At the heart of new 

work in management techniques is the understanding of rationality towards search for 

productivity. While bureaucracy is seen as a process of rational regulation of social 

movements, bureaucracy in modern context has the features of division of labour, 

hierarchical order, rule system, non-personality, rationality and productivity. The purpose 

of this study is to reveal the effects of rationality on productivity, both of which are the 

main features and targets of the administrations. Descriptive-scanning model and 

qualitative research method were used as the research method and integrative evaluation 

method was used from the literature evaluation methods. For the purpose, printed, digital 

and internet resources, domestic and foreign sources were scanned. In the conclusion 

section, productivity effects of rationality are revealed. 

Keywords: Productivity, Rationality, Effects of Rationality on Productivity, 

Administration, Administration Features. 

 

Yönetimde Verimlilik Ve Rasyonelliğin Etkileri 

Öz 

Bir örgütte amaca varılışın en önemli göstergelerinden olan verimlilik, özel işletmeler 

için kârlılık olarak görülürken özelde de kamuda da en az maliyetle hedefe varılmasını 

öngörmektedir. Rasyonellik hedef için en doğru yolun seçilmesidir ve kendini 

sınırlandıran bazı engelleri barındırmaktadır. Yönetim tekniklerindeki yeni çalışmaların 

temelinde de verimlilik arayışlarına dönük rasyonellik anlayışı bulunmaktadır. Bürokrasi, 

toplumsal hareketlerin rasyonel olarak düzenlenmesi süreci olarak görülürken, modern 

bağlamda bürokrasi işbölümü, hiyerarşik düzen, kurallar sistemi, gayri şahsilik, 

rasyonellik ve verimlilik özelliklerine sahiptir. Bu çalışmada amaç, ikisi de yönetimlerin 

temel özellik ve hedeflerinden olmakla birlikte rasyonelliğin verimlilik üzerindeki 

etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi olarak Betimsel–tarama modeli ve nitel 

araştırma yöntemi, literatür değerlendirme yöntemlerinden bütünleştirici değerlendirme 

yöntemi kullanılmıştır. Amaca yönelik olarak basılı, dijital ve internet üzerindeki 

kaynaklar, yerli ve yabancı kaynaklar taranmıştır. Sonuç bölümünde de rasyonelliğin 

verimliliğe etkileri ortaya konmaktadır. 
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Introduction 

Productivity and rationality are two basic characteristics of management when we 

look generally. As with other features, it is normal for these features, which are a 

part of the whole, to influence each other or to be influenced by each other. As a 

matter of fact, these features come together to make a phenomenon visible. 

Efficiency is assessing the opportunities available and reaching the greatest 

output. Rationality is to find the right one among the alternatives in a reasonable 

way, free from feelings. The relationship between them is important. If we can 

demonstrate this relationship, we can easily see the effects of each other and 

evaluate how we need to use the other to reach one. Especially in recent times, 

efficiency gains importance in every organization, whether private or public. It is 

undoubtedly very important to achieve it in terms of productivity as one of the 

ultimate goal or objective. Undoubtedly, there are many factors that affect or 

increase productivity. In this study we are try to clear if Could one of these factors 

be rational in this study? Or what is the effect of rationality? 

Fort his purpose, necessary researches and scans have been made and a number of 

evaluations and analyzes have been carried out. After these analyzes, the effects 

of rationality on productivity are revealed. 

 

Productivity 

We can say that productivity is the most output with the least input, where input is 

capital, labor, raw materials and other expenditures and output is goods or service 

produced. Profitability is the most important indicator of profitability in private 

enterprises, and public benefit is more difficult to measure in the public sector.
 147

 

The most important active element in the success of the organization is 

undoubtedly the efficient use of human resources
148

. 

In our day, the dizzying developments in science and technology cause the 

management to fail, but using information technology, the application of 

contemporary personnel management principles will increase and functions and 

activities related to public personnel management will be affected positively. 
149

 

For this reason, organizations or institutions should be reorganized over time, 

which requires reforms of legal and administrative changes. Recent studies and 
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research on managerialism are encouraging reform in management. 
150

 Especially 

when it is called bureaucracy, negativity in public administration, inefficiency 

comes to mind. It is becoming incompetent because of people who implement this 

bureaucracy that should be human service art.
 151

. 

In this context, it is undoubtedly effective in terms of productivity and efficiency, 

as well as the rules of law, which are functionally and, if necessary, as an 

organization. The fact that the close relationship between administration and 

politics is deteriorating as a consequence of excessive politicization of the 

administrative staff is a determining factor in determining the political preference 

for placing it in administrative institutions. The fact that economic contributions 

are insufficient or not efficiently used in performing the services of the 

administration can be a separate problem source. In addition to these, in-service 

training, motivation, human relationships and public relations can be counted as 

positive factors affecting management
 152

. 

 

Productivity At Administration 

The basic and contemporary meaning of Rasyonelli can be stated as follows
153

: 1. 

Rational choice. Rational choice is mainly based on the belief that the individual 

will choose his or her preferences and maximize benefits or advantages by adding 

external factors to the account. 2. Rationality as an organizational strategy. Weber 

goes through "rational bourgeois capitalism" and shows systematically the 

organization of ideas, people and resources in the name of instrumental activity. 3. 

Scientific rationality. Assumptions about scientific quests point to values, norms 

and procedures
154

. 

At the heart of new management techniques developed today is the concept of 

rationality in the context of search for efficiency and productivity
155

. When we 

look at what needs to be done about governance in organizations, the first thing 

that comes to mind is rational determination of goals, planning strategic actions 

by evaluating internal and external changes and making a wide-angle 
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organizational evaluation
156

. In the classical management approach; is based on 

the rationality of the principles applied in the organization of human relations and 

organizational structure, so the rational point of action. Weber's rational 

application of the legitimate authority of the model of the organization which he 

set out to meet socio-political expectations in Europe at the beginning of the 20th 

century
157

. The Idea of Authority Theory is divided into Max Weber's ideal 

authority types. a. Traditional Authority
158

, b. Charismatic Authority
 159

 and, c. 

Rational or Legal Authority
160

: Law is perceived as a product of reason that is not 

connected with extraordinary powers, and this is the result of an understanding of 

self-direction. Classical philosophy of science is based on the basis on which 

human beings can comprehend and understand the outside world through reason, 

but the development of the science of administration can not be considered apart 

from philosophy of science. Thus, as a rational entity, human management has the 

capacity to understand and put forward.
161

 According to Weber, bureaucracy is 

the period in which social actions and movements are organized in accordance 

with rational and objective principles
 162

. Characteristics of modern bureaucracy 

are the division of labor, hierarchical order, rule system, non-personality, 

rationality and efficiency
163

.  There is a strong commitment to the concept of 

rationality in classical studies of management consciousness. The main focal point 

of Max Weber's (1968) bureaucratic mentality is rationality and rationality. As a 

matter of fact, the later system and situational approaches are always approaching 

the organization process from the rational point of view
164

. 

 The mental design of the future of planning, one of the functions of management 

is an activity based on rational human thought and based on self-destructive 

human understanding emerging along with enlightenment
165

. One of the principles 
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of organizing, one of the functions of management
166, 

is in the sense that 

organizations are set up independently from people and that people are employed 

according to their job requirements
167

 İs Principles of Organizational Rationality. 

Rational decision-making is understood in the traditional approach when it comes 

to decision-making.
168

 While making a decision, one can reach a prediction by 

combining all the information at hand
169

. Officers in management take decisions 

as those who do the actual work
170

. Decision Making Approaches are: Rational, 

Irrational and Behavioral decision making model. Rational Decision Making 

Model; When managers make decisions, it is assumed that they know all the 

alternatives, that they have full knowledge about the situation to decide, that they 

have decided completely free from their feelings, and that they have always 

chosen the most appropriate option
171

. We call it absolute rationality. But that's 

not the case
 172

, today's rationalism approach does not match real life.
173

 Looking 

at the personnel supply systems, there are two types of personnel supply systems, 

principally merit and favor. Merit
 174

; There is a merit system if the criterion for 

having job qualifications belongs to the definition of job, and the qualifications 

corresponding to their requirements apply. Favoring system; Employees are 

employed for reasons other than their work. 

 

Efficiency And Rationality Interactions 

Productivity and rationality are the basic characteristics of management. These 

two phenomena are different phenomena that must be considered together in order 

to reach the goal in governments, but they affect each other. In this study, the goal 

was to reach the target with the least cost, the right choice in reaching the goal 
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was worked on the anticipation that the rationality to be done only rationally, free 

from the emotions, could support each other despite all the limitations
175

. 

 

Perhaps the most common duty of the administrators should be decided. In the 

Rational Decision Making Model, which is one of the decision making methods, it 

is evaluated that when the decision is taken, the situation is made and all the 

possibilities are known, the emotions are definitely not included in the account 

and the most suitable choice for the benefit of the institution or organization is 

made. Managers also make many decisions in order to capture productivity. 

Administrative decisions must be made to achieve efficiency. The hit rate in these 

decisions will be equal to the rationality of decisions to reach efficiency and 

efficiency. 

In a rational way, an organization does not enter into struggles that are not 

considered important in achieving success, but to stay away from them and to 

demonstrate the necessary efforts. Rationality comes to the forefront in the effort 

to be shown when we see productivity as success in organizations. 

Planning from the functions of the administration is a futuristic design based on 

the rational human idea. One of the principles of the organization of the functions 

of the administration is the Organization of Organizational Rationality / 

Objectivity in the sense that the organization is to be established independently 

from the people when it is founded and to be employed in the context of the 

requirements of the business. Organizational functions, in particular the necessity 

and importance of planning and organizing, arise in order to achieve success and 

efficiency in management. Another process that directly impacts productivity is 

personnel processes. Recruitment and other staffing by job criteria will be the 

most efficient way to be productive. 

When we look at management science studies, rationality is seen in some of the 

prominent points. From the perspective of classical management, there is an 

assessment that employees will behave in accordance with the predictions. Again, 

rationality is based on evaluations of organizational structure and human relations, 

and the demonstrated efforts are toward the achievement of organizational 

success. According to Weber, the bureaucracy, which is an element of every 

conglomerate, is a rational administrative structure and the social structure is 

organized in accordance with rational principles. Productivity and rationality are 

fundamental characteristics of modern bureaucracy. 

 

Conclusions 
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Above, conceptual frameworks on efficiency and rationality are presented, and 

then these two cases are evaluated together. Thus, it was tried to prevent 

rationality from being effective in terms of productivity and potential to affect it. 

The rationality of determining efficiency in terms of achieving the greatest benefit 

or reaching the goal with the available means, and seeing all the alternatives 

available for reaching and achieving the goal is revealed separately in various 

aspects. In this respect, necessary comparisons and analyzes were made after the 

literature search. 

It is cleared that Productivity and rationality are two distinct features of 

management that affect each other but affect each other. Despite all its limitations, 

rationality makes a positive contribution to productivity and is considered 

necessary for it. The efficiency of rationality in the whole management process, 

which is a multifaceted process, influences especially in the context of 

organizational structure and functioning, demonstration of necessary efforts for 

management, functions of management, decision making, personnel processes and 

organizational structure in the context of human relations. 

It is rational to explain the necessary efforts to stay away from them and not to 

enter into struggles that are not considered important in achieving success in an 

organization. As a matter of fact, the rationalism is at the core of the management 

techniques in the recent period. Rationality seems important in terms of efforts to 

be made when organizations evaluate efficiency as success. 

Planning from the functions of the administration is a futuristic design based on 

the rational human idea. One of the principles of the organization of the functions 

of the administration is the Organization of Organizational Rationality / 

Objectivity in the sense that the organization is to be established independently 

from the people when it is founded and to be employed in the context of the 

requirements of the business. It is successful in management and it is possible to 

see the efficiency of its functions at the same time with success. Managers also 

make many decisions in order to capture productivity.  In order to reach the 

productivity that reaches the maximum output with the available facilities, the 

manager makes choices and makes decisions. It is directly proportional to the 

rationality of the decision level and the decision to reach productivity. 

Institutional structures should be rational by their establishment and functioning, 

sub-units and the tasks to be performed by these units should be shown on an 

objective and rational basis. Recruitment and other staffing by job criteria will be 

the most efficient way to be productive. 

In evaluations of organizational structure and human relations in the studies of 

management science, rationalism is the essence and endeavours of the 

organization to success. 

  

The bureaucracy, which is used as a public administration, is defined as rational 
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organization.  

According to Weber, the bureaucracy, which is an element of every conglomerate, 

is a rational administrative structure and the social structure is organized in 

accordance with rational principles. Productivity and rationality are fundamental 

characteristics of modern bureaucracy. In this context, rationality in human 

relations comes to the forefront in achieving efficiency in organizational structure. 
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Öz 

Kriz kurum ve örgütlerde her zaman meydana gelme ve onları olumsuz etkileyebilme 

potansiyeline sahiptir. Kriz yönetiminde etkinlik için esas olan risklerin öngörülmesi ve 

en kötü duruma göre planlar yaparak hazırlıklı olabilmektir. Kriz, beklenmedik ve aniden 

gelişen bir süreç olduğundan yöneticilerin bu dönemleri yönettikleri kurumlarda hem 

önceden planlamış olması hem de sonrasında bu durumu fırsata çevirerek gerekli 

değişimleri ve yenilikleri hayata geçirmesi beklenmektedir. Krizler her zaman tehdit 

değildir onu değişim ve gelişim fırsatı olarak görmek gerekmektedir. Bu noktada 

yöneticinin özellikleri krizi değişim ve gelişim fırsatı olarak değerlendirebilmek için 

zorunlu bir durumdur. Çalışmanın önemi yöneticilerin kurum ya da örgütlerinde ortaya 

çıkan ya da her zaman çıkma potansiyeli olan kriz durumlarını fırsata çevirebilmesi için 

sahip olmaları gereken bakış açısına sahip olmalarındaki zorluktan gelmektedir. Bu 

çalışmada kriz yönetimi ve yöneticiliğin genel çerçeveleri ortaya konarak yöneticinin 

sahip olduğu özelliklerin onun kriz çözmedeki becerilerine katkısı tartışılmaktadır. 

Araştırma yöntemi olarak Betimsel–tarama modeli ve nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada Veri/ Bilgi Toplama Yöntemi olarak; tarama yöntemleri 

kullanılmıştır. Amaca yönelik olarak basılı, dijital ve internet üzerindeki kaynaklar, yerli 

ve yabancı kaynaklar taranmıştır. Sonuç bölümünde yöneticilerin kriz çözme 

becerilerinin geliştirilmesi ve etkinliği için sahip olması gereken özellikler ortaya 

konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kriz yönetimi, Yönetici, Kriz çözme becerileri. 

 

Crisis Solving Skills Of Managers 

Abstract 

Crisis has the potential to always come to fruition and influence them negatively in 

institutions and organizations. To be able to predict risks that are essential for 

effectiveness in crisis management and to be prepared by making plans in the worst 

situation. Since the crisis is an unexpected and suddenly evolving process, it is expected 

that the executives will have planned both in the institutions they have supervised during 

these periods, and afterwards they will turn this situation around and pass on the 

necessary changes and innovations. Crisis is not always a threat and it is necessary to see 

it as an opportunity for change and development. At this point, the characteristics of the 

manager are compulsory to evaluate the crisis as an opportunity for change and 

development. The key to working is the viewpoint of managers must have in order to be 

able to flush crisis situations that occur in institutions or organizations or that are always 

at a stand-out potential. In this study, the general frameworks of crisis management and 

management are put forward, and the contributions are made on the characteristics of the 
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manager to contribute to his skills in resolving the crisis. Descriptive-scanning model and 

qualitative research method were used as research methods. As Data / Information 

Collection Method in Research; screening methods were used. For the purpose, printed, 

digital and internet resources, domestic and foreign sources were scanned. In the 

conclusion, it is revealed that the managers should have the leadership perspective and 

qualifications for the development and effectiveness of crisis resolution skills. 

Keywords: Management, Crisis management, Manager, Crisis management skills 
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1. KRİZ VE KRİZ YÖNETİMİ 

1.1. Kriz Kavramı, Krize Yol Açan Etmenler ve Kriz Döneminin Özellikleri 

Kriz aniden ortaya çıkan kötü gidişat ve zor, tehlikeli ve istikrarsız durum ya da 

andır (Akgemci ve Güleş, 2009: 208; Aydoğmuş, 2013: 27). Kelime anlamı kaos, 

değişim, çökmek ve azalmadır (Tight, 1994: 364). Örgütsel açıdan baktığımızda 

kriz yöneticiyi ve örgütü buhrana sokan, sağlıklı iletişimin zayıfladığı, doğru 

bilgiye ulaşılamadığı ve buna bağlı olarak yönetsel faaliyetlerin yerine 

getirilemediği durumlardır (Tutar, 2000: 17).  

Kurumlarda kriz döneminin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Demirtaş, 2000: 

359; Can, 2002: 333): Acil müdahale gerekir, öncesinden tahmin edilemez, karar 

veren kişilerde stres yaratır, örgütün amaç ve varlığını tehlikeye sokmaktadır, 

ortadan kaldırmak için yeterli veriye ulaşılamaz, zaman kısıtlıdır, tahmin ve 

önceden önleyebilme mekanizmaları yeterli gelmez.  

Kurumlarda krize yol açan çevresel-dışsal ve örgütsel-içsel etmenler vardır. 

Çevresel etmenlerden bazıları; dünyadaki ve ülkedeki genel durumu, ekonomik, 

siyasal, sosyal durum ve krizler, güvenlik durumu ve sorunları, hukuksal 

düzenlemeler, doğal afetler, ülkede meydana gelen kaynak kıtlığı, teknolojik 

gelişmeler ve değişimler, çevre ülkelerdeki olaylar ile uluslararası tehdit ve 

risklerdir (Peker ve Aytürk, 2000: 338). Örgütsel-içsel etmenlerden bazıları ise; 

örgütsel yapı ve yönetimin niteliği, örgütteki yapısal ya da işleyişe dair bozukluk, 

bütçe ve finansman yetersizliği, personelin yeteneksizliğidir. Bu etmenler 

genellikle örgütten, yönetiminden, yöneticisinden, personelinden, bütçesinden, 

teknik donanımından kaynaklanmaktadır (Peker ve Aytürk, 2000: 388). Örgütsel 

yapıların, krizle karşılaşmaları ve onu etkin yönetememelerinin esas nedeni olarak 

yöneticilerin krizi görememeleri ya da örgütü krizden kurtarma yeteneklerinin 

olmayışıdır (Tüz, 1996: 7). 

            

1.2. Kriz Yönetimi  

Kriz yönetimi, kriz olarak değerlendirilen süreci ortadan kaldırmak için planlı, 

sistemsel ve ussal bir şekilde uygulanan işleyişler toplamıdır. Bu süreçte verilecek 

doğru kararlar, bunları uygulayacak ekibi oluşturarak ve uygulama sonuçlarını 

hızla alarak yeni kararlar vermeyi sağlar (Tutar, 2000: 83).  

Kriz yönetiminde olası risklerle başa çıkabilmenin yolu, öncesinde kriz 

sinyallerinin doğru algılanması (Tağraf ve Arslan, 2003: 155), krize neden 

olabilecek etmenlerin önceden belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Yönetim 

için başarı kriz sinyallerine önlem alma ve isabetli tahmin yapabilmede 

yatmaktadır (Tutar, 2000: 91).  
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2. YÖNETİM, YÖNETİCİ 

Yönetim örgütlenme, koordinasyon, planlama, yöneltme ve denetleme süreçleri 

(Aydın, 2011: 24) ve bir karar verme işidir (Emhan, 2007: 212). Şüphesiz ki 

bunlara dair kavramsal olarak literatürde yapılmış çok tanım bulmak mümkündür. 

Yönetimin fonksiyonlarını Henry Fayol; Örgütleme, koordinasyon, planlama, 

yönetme ve denetleme (Aydın, 2006: 3; Eroğlu, 2011: 129; Aydın 2015: 125) 

şeklinde belirtirken, Luther Gullick ve Lyndall Urwick Örgütleme, Koordinasyon, 

Planlama, Personel İşleri, Yönlendirme, Raporlama ve Bütçeleme şeklinde (Şahin, 

2017: 67; Aydın, 2015: 33; Aydın, 2006: 3) belirtmektedir.  

Yönetme emir komuta etme, karar verip yönlendirme (Eroğlu, 2011: 133) ya da 

örgütün amaçları için insanların örgütlendirilmesi ve yönetilmesidir (Aydın, 2006: 

18). Yönetici bir örgütte yönetimin fonksiyonlarını icra eden kişi iken yöneticilik 

insanların birbirleriyle olan ilişkilerini yönetmek ve takım olarak amaca doğru 

ilerlemektir (Doğan, 2005: 326).  

 

3. KRİZ ÇÖZME VE YÖNETİCİ 

Bir örgüt ya da kurumdaki yönetici bulunduğu birim ya da tamamen kurumu 

yönetme durumundadır. Bulunduğu yerde zaman zaman kriz durumlarının 

yaşanması olasıdır. Krizde başarılı olmak için krizin özelliklerine uygun yönetim 

özelliklerine sahip olmak gerekmektedir.  

Kriz dönemlerinin özellikleri önceden tahmin edilememesi, acil müdahale 

gerektirmesi, karar vericilerde stres oluşturması, zaman kısıtlılığından önlemek 

için yeterli veriye ulaşılamaması böylece örgütün varlığını ve hedeflerini riske 

sokmasıdır. 

 Yöneticinin kriz yönetiminde başarılı olması için, kriz döneminin özelliklerini 

bilip ona göre önceden hazırlıklı olmasının, kriz sinyallerinin önceden alınıp 

ortadan kaldırılması için yapılacak sistemli, planlı, ussal kararların yanında 

dönemin özelliklerine göre esnek olabilmesi gerekir. Kararlarını alırken ya da 

müdahalede esnek ve değişken duruma ayak uydurabilmelidir. Klasik yönetim 

anlayışındaki yönetici, işbölümü, hiyerarşik yapı, komuta birliği ve diğer 

özelliklerle klasik bürokrasi yöneticisinin başarılı olması ya mümkün olmayacak 

ya da sadece kişisel yetenekleriyle sınırlı kalacaktır.   

 

SONUÇ  

Kavramlar sadece tanım değillerdir aynı zamanda ifade ettikleri olguların 

özelliklerini de açıklarlar. Bu çalışmamızda örgüt, yönetim, kriz, kriz yönetimi ve 

yönetici kavramlarına genel olarak baktıktan sonra kriz yönetimi ve yönetici 

becerilerini karşılaştırmaya çalıştık.  
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Kriz ve kriz yönetimine baktığımızda kriz durumlarını önleme ya da etkin 

yönetebilmek için bazı becerilerin gerekli olduğunu gördük bu beceriler genel 

olarak geleceği öngörebilme, planlı ve hazırlıklı olma ve risk alabilme olarak 

görülmektedir. Diğer yandan gelişim ve değişimleri takip edemeyen örgütlerin 

krizlere yakalanması ihtimali daha yüksek olmaktadır. Değişim ve gelişmelere 

ayak uydurabilme kriz yönetimi becerilerinden başka bir grubu oluşturmaktadır. 

Fonksiyonları ve elemanlarıyla birlikte yönetimin amacı ihtiyaçlar doğrultusunda 

konan örgüt hedeflerine ulaşmaktır. Yöneticisinin görevi de tam olarak örgütün 

amaçları doğrultusunda onun fonksiyonlarını, yönetim ve kendi fonksiyon ve 

becerileriyle birlikte yerine getirmesidir.  

Krizin özelliklerine uygun olarak bazı özelliklere sahip olması gereken 

yöneticiler, planlar yaparak ve kişisel yeteneklerine bağlı olarak bir nebze 

durumda başarı gösterebilirler. Klasik bürokrasi özellikleri gereği olarak, 

bürokraside yer alan yöneticinin kriz dönemi özellikleri nedeniyle daha ileri bir 

başarı yakalaması olası görülmemektedir. Krizde başarı için sinyallerin önceden 

alınması ve kaldırılması gerekir, bazen bunun için bürokrasiye uygun olmayan 

kararlar gereklidir. Kriz veri toplamaya zaman olmayan, iletişim sıkıntısı yaşanan, 

ani karar verilesi gereken ve kurumun varlığının tehlikede olduğu bir durum iken, 

klasik bürokrasinin hiyerarşik yapısı, emir-komuta zinciri, işbölümü, komuta 

birliği ve diğer kırtasiyeci yapısı buna müsaade etmeyecektir.   
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Öz 

Sürdürülebilir bir kalkınma için üretim faktörlerinin maksimum düzeyde üretime 

katılması gerekir. Bir üretim faktörü olarak kadın işgücü dünyadaki işgücünün yarısını 

oluşturmaktadır. Ne var ki kadın işgücünün üretime olan katkısı sınırlı kalmaktadır. Zira 

dünyada erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların işgücüne katılım oranı düşüktür. 

Türkiye’de ise bu oran dünya ortalamasının oldukça altında kalmaktadır.1990’ların 

başında kadınların tarımsal ekonomik faaliyetlere katılımının yüksek olduğu kırdan kente 

doğru göçün artmasıyla birlikte işgücüne katılım oranı azalmıştır. Dolayısıyla ailelerin 

geçimlik düzeyde tarımın yapıldığı alanlardan uzaklaşması kadınların işgücüne 

katılımındaki azalmada başat rol oynamıştır. Bununla birlikte son yıllarda kadın 

istihdamının artırılmasına yönelik uygulanan politikalar,toplumun çalışan kadınlara karşı 

tutumunun değişmesi, eğitim seviyelerinin yükselmesi, daha geç evleniyor olmaları ve 

doğurganlık oranlarının düşük olması işgücüne katılım oranını artırmıştır. Ayrıca tarımda 

istihdam edilen kadınların oranı azalırken sanayi ve hizmet sektöründe bu oran giderek 

artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de kadınların işgücüne katılımında öne çıkan 

bazı eğilimleri analiz etmektir. Analiz yapılırken TÜİK ve Dünya Bankası verileri 

kullanılarak oluşturulan tablo ve grafiklerden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, İş Gücüne Katılım Oranı, Türkiye 

 

Female Labor Force Participation İn Turkey: Analysis Of Some Prominent Trends 

Abstract 

For sustainable development, the production factors need to participate in production at 

the maximum level. As a production factor, the female workforce constitutes half of the 

total workforce in the world. However, the female contribution of the labor force is 

limited. Because the labor force participation rate of women is low compared to men in 

theworld. In Turkey, however, this ratio remains well below the World average. At the 

beginning of the 1990s, the labor force participation rate decreased with the increase in 

migration from rural, where women's participation in agricultural economic activities was 

high, to urban areas. Therefore, the distancing of families from subsistence farming has 

played a dominant role in the reduction of women's labor force participation. 

Nevertheless, in recentyears, the policies applied to increase women's employment, 

changing attitude towards the working women in society, increasing education levels, 

getting married later and having low fertility rates have increased the labor force 

participation rate. Meanwhile, while the proportion of women employed in agriculture is 

decreasing, this rate is increasing in industry and services sector. The purpose of this 

study is to analyze some trends tha tstand out in female participation in the laborforce in 

mailto:zakbakay@bingo.edu.tr
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Turkey. Analysis are based on tables and graphs created using TURKSTAT and the 

World Bank data. 

Keywords: Women, Labor Force Participation Rate, Turkey 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun % 49,5’ini kadınlar oluşturmaktadır (Dünya Bankası,2017).  Ne 

var ki erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların işgücüne katılım (KİGK) oranı 

düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Üstelik bu oran giderek düşmektedir. 

1990’ların başında dünya KİGK oranı ortalaması % 51civarında iken 2017’ye 

gelindiğinde düşerek % 48’e gerilemiştir. KİGK oranlarının düşük olması 

kadınların istihdam oranlarına da yansımaktadır. Kadınlar küresel işgücünün 

ancak % 40’ını temsil edebilmektedirler (IMF; 2017). İşgücüne düşük katılımdan 

dolayı kadınlar küresel üretime potansiyellerinin altında katkı yapmakta, bu ise 

toplam refahın istenen seviyelerde gerçekleşmesine engel olabilmektedir. Bu 

yüzden kadınların işgücüne katılımları öncelikle ülkenin ekonomik büyümesi 

açısından oldukça önemlidir. KİGK oranlarının artırılıp erkek işgücü katılım 

oranları ile aynı düzeye getirilmesi durumunda GSYH’da önemli artışların 

gerçekleşeceği birçok çalışmada ortaya konulmuştur. 

Erkeklerle karşılaştırıldığında KİGK oranlarının dünyanın hemen hemen tüm 

ülkelerinde daha düşük olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bazı ülkelerde 

kadınlar ile erkeklerin işgücüne katılım oranları arasındaki fark düşük iken başka 

ülkelerde bu fark oldukça büyüktür. KİGK oranlarının çok düşük olduğu 

ülkelerden biri de Türkiye’dir. 2017’de Türkiye’de KİGK oranı % 32,36 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran dünya ortalamasının bir hayli altında kalmaktadır. 

Türkiye, 2016 yılında ortalama KİGK oranının % %51,9 (OECD, 2017) olarak 

gerçekleştiği OECD ülkelerinin en düşük KİGK oranına sahip üyesi 

konumundadır. 1990’ların başında görece daha yüksek olan KİGK oranı 

kentleşmenin hızlanması ve buna bağlı olarak kadın işgünün tarımsal alanlardan 

çekilmesi ile birlikte düşüş trendine girmiş ve kamu politikalarında iyileştirilmesi 

gereken bir alan olarak yer almaya başlamıştır. Dolayısıyla hemen hemen her 

hükümetin programında yer alan kadın istihdamına yönelik politikalara son 

dönemlerde daha çok ağırlık verilmektedir.  

Türkiye’de KİGK oranlarının düşük olması ekonomik olduğu gibi sosyo-kültürel 

sebeplerden de kaynaklanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Dünya Bankası, 

OECD ve TÜİK verilerini kullanarak Türkiye’de KİGK oranları üzerinde 

belirleyici olabilen temel faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle 

dünyada KİGK oranlarının hangi düzeyde olduğu ve ekonomik açıdan önemi 

üzerinde durulmuştur. Sonrasında Türkiye’nin KİGK oranları açısından dünya 

ülkeleri ile genel bir karşılaştırması yapılmıştır. Daha sonra özellikle TÜİK 

verilerinden yola çıkarak Türkiye’de KİGK’in temel belirleyicilerinin neler 

olabileceği irdelenmiştir. Veriler KİGK oranları üzerinde etkili olan faktörlerin 

başında kadın istihdamına yönelik politikalar, çalışan kadınlara yönelik toplumun 

tutumu, kadınların evlilik yaşı, çocuk sayısı, kentleşme ve eğitim olduğuna işaret 

ermektedir. Son bölüm ise sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. 
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KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMININ EKONOMİK ÖNEMİ 

Bir ekonominin makroekonomik performansının temel belirleyicilerinden biri 

üretim faktörlerinin ne kadarının istihdam edildiğidir. Kaynakların tam 

kullanıldığı yani tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin makroekonomik 

performansı da yüksek olacaktır. Bu bağlamda sürdürülebilir bir büyüme ile 

KİGK arasında oldukça yakın bir ilişki vardır. Bir üretim faktörü olarak kadınların 

işgücüne katılımlarının yüksek olması doğal olarak üretim miktarını da 

artıracaktır. Ekonomik büyümedeki artış ise kadın istihdamına yönelik imkanların 

artmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla büyüme ile KİGK birlerini destekleyen birer 

değişken olarak kabul edilmektedir. 

KİGK hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem arz 

etmektedir. Nüfus artış hızı azalan ve hızla yaşlanan gelişmiş ülke ekonomilerinde 

büyümenin devam ediyor olması bu ülkeleri bir işgücü yetersizliği ile karşı 

karşıya bırakabilmektedir. Bu durumda kadınların işgücüne katılımlarının yüksek 

olması işgücü piyasasındaki daralmanın negatif etkisini hafifletecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise kadınların işgücüne katılımlarının önündeki 

engellerin kaldırılması ve daha iyi imkanların sağlanması durumunda yoksulluğun 

azalacağı, hane halkı geliri ve genel refah düzeyinin iyileşeceği ifade edilmektedir 

(IMF, 2017:4) Kadınların işgücünü artırmanın ve böylece gelir elde etmenin temel 

yolu kadınların eğitimine daha fazla ağırlık vermek ve çalışma hayatına 

katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır. MENA
176

 (Middle East and North 

Africa/Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri üzerinde yapılan bir çalışmada 

eğitim, yaş ve doğurganlık oranları gözetilmek suretiyle KİGK oranlarının 

beklenen düzeye çıkarılması durumunda hane halkı gelirinin %25’den daha fazla 

artabileceği ortaya konulmuştur (World Bank, 2004:71). Özellikle istihdam edilen 

eğitimli kadınlar eğitim düzeyi düşük kadınlara göre becerilerini daha verimli bir 

şekilde kullanarak hem yüksek gelir elde etmekte hem de ekonomiye daha fazla 

katkı sağlayabilmektedirler. Gelir elde eden kadınların bu gelirini çocuklarının 

eğitimine yatırım yapmada erkeklere göre daha istekli oldukları gözlenmiştir 

(IMF, 2013:5). Bu yüzden özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınların 

eğitimine yönelik yatırımların artırılması gerekir. Bu bağlamda Dollar ve Gatti 

(1999) kadınların eğitimine yatırım yapmamanın bedelini yavaş büyüme ve daha 

düşük gelir olacağını ifade etmektedirler. 

Kadınların işgücü piyasasında daha etkin olmaları yoksulluğun azaltmasında da 

etkili olabilmektedir. Dünya Bankasının Türkiye üzerinde yaptığı çalışmada 
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MENA ülkeleri; Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Tunus, Cezayir, İran, Yemen, Suriye, Irak, 

Sudi Arabistan, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Libya ‘dan 
oluşmaktadır. 
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KİGK oranında yaşanabilecek 6 puanlık bir artışın
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 yoksulluğun azaltılmasına 

%15 oranında katkı sağlayabileceği ifade edilmektedir (Dünya Bankası, 2009:5). 

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ülkenin genel refah 

düzeyi üzerinde de pozitif etkiler yapması kaçınılmazdır. Bu bağlamda işgücüne 

katılım açısından kadın-erkek eşitliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Ne var ki 

dünyada çalışma yaşındaki nüfusun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan kadınlar, 

küresel işgücünün sadece yüzde 40'ını temsil edebilmekte ve KİGK oranı %50 

civarında seyretmektedir. Bu durum fiili ve potansiyel GSYH arasındaki açığı 

artırmaktadır. Oysa işgücüne katılımları açısından kadın-erkek eşitliğinin 

sağlanması ve kadınların işgücü piyasasında daha etkin olması durumunda 

GSYH’da önemli artışların sağlanabileceği birçok çalışmada vurgulanmaktadır. 

Örneğin, KİGK oranlarının erkeklerle aynı seviyeye getirilmesi durumunda 

GSYH’nın ABD’de %5, Japonya’da %9, BAE’de %12 ve Mısır’da %34 daha 

fazla olacağı ortaya konulmuştur (IMF, 2013:4) 

KİGK ile sosyo-ekonomik gelişimler arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. İstihdam 

edilen kadınlar bir taraftan ekonomik bağımsızlıklarına kavuşurken diğer taraftan 

kendilerine duydukları güven ve saygınlıkları artmaktadır. Bu ise kadınları aile ve 

toplum içindeki konumlarını güçlendirerek karar almada daha etkin kılmaktadır.  

 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE 

KATILIMLARI 

Dünya üzerinde her bölge ve ülkede farklı boyutlarda olsa da kadınların işgücüne 

katılımları genel olarak düşük seyretmektedir. 1990’ların başında dünya genelinde 

%51 olan kadınların işgücüne katılım oranları 2017 yılında % 48 civarına düştüğü 

görülmektedir. Bununla birlikte kadınlarla erkeklerin işgücüne katılım oranları 

arasındaki fark az da olsa düşmüştür. Bu düşüşte kadınların işgücüne katılım 

oranlarının artması değil erkeklerin iş gücüne katılımlarının görece daha fazla 

düşmesinin etkili olduğu söylenebilir. Zira erkeklerin 1990’da % 80 İGK oranı 5 

puan azalarak 2017’de %75 olmuştur. Oysa KİGK oranı 1990’da % 51 iken 

2017’de 3 puan düşerek % 48 civarında gerçekleşmiştir. 

Dünya geneli ile karşılaştırıldığında Türkiye’de KİGK oranı oldukça düşük 

olduğu ve her dönemde önemli bir farkla dünya ortalamalarının altında kaldığı 

görülmektedir. 1990-2017 yılları arasında bu fark 17-18 puan civarında seyretmiş 

olsa da 2007 yılından itibaren dünyada KİGK oranı stabil kalırken Türkiye’de 

KİGK oranında bir artış trendi yaşanmakta ve aradaki fark azalmaktadır (Şekil 1). 
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 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı çerçevesinde belirlenen Kadın İGO’nın %23’ten 
%29’a çıkarılması hedefi 
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Şekil 1: Dünyada ve Türkiye’de KİGK Oranları 

 

Kaynak: World Bank  

Toplam işgücüne katılım ağırlıkları açısından değerlendirildiğinde de Türkiye’de 

KİGK oranlarının erkeklere oranla düşük kaldığı görülmektedir. Dünyada 

işgücüne katılımda kadınların erkekleri karşılama oranı 1990’da % 67 iken bu 

oran fazla bir değişikliğe uğramadan 2016’da % 67 civarında stabil kalmıştır. 

Türkiye’de ise bu oran 1990 yılında % 43 iken 2004 yılında % 33’lere düşmüş, 

2016 yılında ise % 45’e yükselmiştir. Buna göre 2016 yılı itibariyle işgücüne 

katılan her 100 erkeğe karşılık işgücüne katılan kadın sayısı dünyada 67 iken 

Türkiye’de 45 olmuştur. Bu durum iş gücü piyasasında erkeklerin sayısının 

kadınların sayısının iki katından daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Şekil 2: Dünyada ve Türkiye’de İşgücüne Katılım Açısından Kadınların 

Erkekleri Karşılama Oranı 
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Kaynak: World Bank 

Tablo 1 incelendiğinde Dünyanın farklı bölgelerinde KİGK oranlarının 

birbirinden farklılaştığı görülmektedir. En yüksek katılım % 62,92 ile Sahra Altı 

Afrika’da en düşük katılım ise %19,60 ile MENA ülkelerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de ise KİGK tarihsel olarak Dünya ortalamalarının oldukça altında düşük 

katılımın yaşandığı ve sosyal yapısı itibariyle daha çok Türkiye’ye benzeyen 

MENA ülkeleri ile Güney Asya ülkelerine paralel bir seyir izlemekle birlikte son 

on yılda bu ülkelerin ortalamalarının üstüne çıkmıştır.  

Bu farklılaşmada ülkelerin ekonomik olarak gelişmişlik düzeyleri ile KİGK 

oranları arasında bir ilişki söz konusu olsa da bunun her ülke veya bölge için 

doğru bir argüman olarak kabul edilmemelidir. Zira düşük gelirli bölgeler 

karşılaştırıldığında dünyadaki en yüksek ve en düşük KİGK oranlarının da söz 

konusu bölgelerde gerçekleştiği görülmektedir. Nitekim gelişmişlik düzeyi düşük 

Sahra Altı Afrika’da KİGK oranları % 62,92 ile en yüksek düzeyde iken düşük 

gelirli MENA ülkelerinde bu oran  %19,60 düzeyindedir. Diğer taraftan ekonomik 

olarak gelişmiş bölgelerin hepsinde KİGK oranları nispeten yüksek olsa da Doğu 

Asya ve Pasifik ülkeleri ile Sahra Altı Afrika ülkelerinin altında kalmaktadır. 

Dolayısıyla ekonomik gelişmişlik düzeyi KİGK oranları üzerinde önemli bir 

faktör olsa da tek belirleyici unsur olmadığı ortadadır.   

 

Tablo 1: Dünyanın Farklı Bölgelerinde KİGK Oranları -2017 

Ülke Grubu KİGK 

(%) 

Ülke Grubu KİGK (%) 

Doğu Asya ve Pasifik 59,60 Sahra Altı Afrika 62,92 

Latin Amerika ve 

Karayibler 

51,55 Kuzey Amerika 56,24 

Güney Asya 24,48 Avrupa Birliği 51,04 
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Avrupa ve Orta Asya 50,18 OECD 51,28 

MENA 19,60 Dünya  48,67 

Türkiye  32,36   

Kaynak: World Bank  

 

Türkiye’de KİGK oranları üyesi olduğu OECD ortalamasının da oldukça 

altındadır. Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 1990’ların başında 

kırsal alanlarda KİGK oranları yüksekti. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye’de 

KİGK oranı ile OECD ortalamaları arasında nispeten bir yakınlık gözlenmektedir. 

1990 yılında KİGK oranları arasındaki fark 13 puan iken, kırsaldan kente doğru 

göçün hızlanması ve tarımsal faaliyetlerin azalmasına bağlı olarak söz konusu 

oranlar arasındaki fark da artarak 2006 yılında 27 puana kadar yükselmiştir (Şekil 

3). 

 

Şekil 3: Türkiye ve OECD Ülkelerinde KİGK Oranları 

 

Kaynak: World Bank 

 

Türkiye’de kadınların İGK oranları dünya ortalamaları ile karşılaştırıldığında çok 

düşük olduğu gerçeğinin yanında bu oranın son dönemlerde giderek arttığı 

görülmektedir. Kadınların İGK oranlarındaki bu artışta etkili olan faktörler 

sonraki bölümlerde irdelenecektir. 

 

TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANLARI 

ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 
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Kadın İstihdamına Yönelik Politikalar 

Kadınlar, işgücüne katılımlarında yasal açıdan herhangi bir engel olmamasına 

rağmen çalışma hayatı içinde yeteri kadar yer almamaktadırlar. Bu yüzden 

Türkiye’de kadınların çalışma hayatı içinde etkin olabilmeleri ve ekonomik 

durumlarının iyileştirilmesine yönelik kamu politikaları oluşturulması her zaman 

gündemde yerini korumuştur. Buna rağmen kadınların işgücüne katılım oranları 

hep düşük seviyede kalmıştır. Bununla birlikte son dönemlerde kadınları 

desteklenmesi gereken özel gruplar kapsamında değerlendiren politikaların önceki 

dönemlere göre daha etkili olduğu görülmektedir. Özellikle 2007 yılından itibaren 

kadın istihdamının artırılması yönünde geliştirilen kamu politikaları KİGK 

oranlarının artmasında önemli rol oynamıştır. Bunlardan biri 9. Kalkınma 

Planı’dır. İşgücünün eğitim düzeyini yükseltmek, istihdam edilebilirliği ve işgücü 

piyasasına ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla hükümetin 2007-2013 dönemlerini 

kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda işgücüne katılım oranında beklenen artışın temel 

belirleyicisinin kadınlar olacağı ifade edilmiştir (9. Kalkınma Planı). Nitekim 

2007 yılında %23 olan KİGK oranı 2013’te %30’luk bir oranla belirlenen hedefin 

üzerinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu 

Kalkınma Planı’n da 2018 yılı için belirlenen %34,9’luk KİGK oranı hedefinin 

gerçekleştirilmesi için iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik 

politikaların geliştirileceği ve istihdam teşviklerinin etkinleştirileceği ifade 

edilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013:47). 

 

Çalışan Kadınlara Yönelik Tutumlar 

Kadınların çalışma hayatının içinde yer almasının önündeki engellerden biri 

toplumda kadınlara yönelik negatif tutumlardır. Kadınların toplumsal rollerinin 

belirlenmesinde toplumsal değer yargıları etkili olmaktadır. Bu bağlamda ev 

işlerinin, yaşlı ve çocuk bakımının veya düşük statülü işlerin kadınlara uygun 

görülmesi onları ya çalışma hayatının içine girmekten alıkoymakta ya da çalışma 

hayatındaki alanını sınırlamaktadır. Zira kendilerine biçilen geleneksel roller 

çalışan kadınları bu rollerine uygun meslek tercihi yapmaya zorlamaktadır (Çıtak, 

2008:3). Böylece kadınlar kendi potansiyellerini ortaya koyamamakta ve kariyer 

basamaklarında yükselmek gibi ileriye yönelik beklentiler geliştirmekte 

zorlanmaktadırlar. 

Bununla birlikte son dönemlerde Türkiye’de yaşanan sosyal-kültürel değişimler 

kadınların işgücü piyasasına daha yüksek bir katılım sağlamasının önünü 

açmaktadır.  Kırsal alanlarda genellikle tarımsal faaliyetlerle meşgul olan 

kadınların çalışması hususunda negatif tutumlar fazla olmasa da aynı durumun 

daha çok kamusal alanda çalışan kentli kadınlar için geçerli olduğu söylenemez. 

Sonuçta kadınların büyük bir çoğunluğu ev işleri ile meşgul olmak zorunda 

kalmakta ve bundan dolayı işgücüne katılamamaktadır. Kadınların işgücüne 

katılmamasının nedenleri arasında ev işleri ile meşgul olmak ilk sırada yer 
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almaktadır. Yalnız son dönemlerde kentsel alanlarda kadınlara yönelik geleneksel 

beklentilerde bir değişim yaşanmakta ve buna bağlı olarak kadının toplum 

içindeki rolü giderek değişmektedir. Bu bağlamda kadınların çalışmasına yönelik 

negatif tutumlarda bir yumuşamanın yaşandığını gözlemlemek mümkündür. 

TÜİK verileri incelendiğinde ev işleri ile meşgul olmaktan dolayı işgücüne dahil 

olmama oranı 2000 yılında %72 iken azalarak 2017 yılında %55,5’e kadar 

gerilemiştir. Kadınların işgücüne katılımlarındaki engellerden biri olan toplumsal 

değer yargılarındaki bu değişim KİGK oranını artırmakta ve çalışma hayatında 

daha aktif bir rol almasını sağlamaktadır. 

 

 

 

Evlilik Yaşı 

Çalışma hayatı içinde yer almanın temel belirleyici belirleyicilerinden biri de 

kişilerin medeni durumlarıdır.  Türkiye’de medeni durum erkekler ve kadınların 

İGK oranını farklı yönlerde etkilemektedir. Zira evli erkekler bekar emsallerine 

göre işgücüne daha yüksek bir katılım sağlarlarken tersine evli kadınların İGK 

oranı bekar kadınlardan daha düşük kalabilmektedir. Bununla birlikte çalışmalar 

KİGK oranları üzerindeki “evlilik etkisinin” kırsal alanlara göre kentsel alanlarda 

daha güçlü olduğunu ortaya koymuştur (Dayıoğlu ve Kırdar, 2010:34-36). Evli 

kadınlar ile erkeklerin işgücüne katılım oranlarındaki bu farklılık onların 

toplumsal rolleri ile de örtüşmektedir. Evli kadınlar kendilerine verilen annelik 

rolüne bağlı olarak çocukların bakımı ve aile içi eğitimlerini üstlenirken, diğer 

taraftan ailenin geçimini sağlama sorumluluğunun erkeğe verilmesi evli kadınların 

İGK oranının düşmesine evli erkeklerin ise İGK oranının yükseltmesine neden 

olmaktadır. 

 

Şekil 4: : Yıllar İtibariyle Türkiye’de Ortalama Evlilik Yaşı (2001-2017) 
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Kaynak: TÜİK  

 

TÜİK verileri incelendiğinde Türkiye’de ortalama evlilik yaşının giderek arttığı 

görülmektedir (Şekil 4). Kadınların önceki dönemlere göre daha geç evleniyor 

olmaları İGK oranlarını artıran nedenlerden biri olarak sayılmaktadır. Evliliklerin 

geciktirilmesi kadınların erken yaşlarda annelik rolünü üstlenmesinin önüne 

geçmesini ve böylece işgücü piyasasına girişini kolaylaştıracak olan eğitim 

sürecinin uzamasını sağlamaktadır.  

 

Doğurganlık Hızı 

Toplam doğurganlık hızı bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş 

grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Türkiye’de 

2017 yılında toplam doğurganlık hızı 2,07 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum bir 

kadının doğurganlık dönemi boyunca ortalama olarak 2,07 çocuk doğurabileceği 

anlamına gelmektedir.  

Literatürde doğurganlık hızının KİGK oranı üzerinde iki farklı etki yapabilme 

olasılığının olduğuna vurgu yapılmaktadır. Olası etkilerden biri doğurganlık 

hızındaki artışın KİGK oranını artırması yönündedir. Bu etki artan çocuk sayısı ile 

birlikte ailenin daha fazla gelire ihtiyaç duymasından dolayı çocuk sahibi 

kadınların iş aramak zorunda kalmaları durumunda ortaya çıkar. Bir başka olası 

etki ise doğurganlık hızındaki artışın KİGK oranını düşüreceği yönündedir. KİGK 

oranlarındaki bu düşüş “rol uyumsuzluğu hipotezi” olarak adlandırılan ve annelik 

ve işçi rollerinin çatışmasına neden olan üç durumdan kaynaklanmaktadır. İlk 

olarak küçük çocukların varlığı evdeki iş miktarını artırırken annenin dışarda iş 
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aramak için kullanabileceği süreyi azaltır. İkinci olarak anne ile çocuğu arasındaki 

duygusal bağ anneyi çocuğunu yalnız bırakıp bir işe girmesinden 

alıkoyabilmektedir. Üçüncü bir olasılık ise çalışan bir annenin geliri sabit olduğu 

halde çocuk sayısı arttıkça çocuk bakım harcamalarının artmasıdır. Diğer taraftan 

rol uyumsuzluğu hipotezine karşı alternatif olarak ileri sürülen “toplumsal tepki 

hipotezi”ne göre çalışan annelere yönelik tutumların değişmesi, çocuk bakım 

hizmetlerinin artması, yarı zamanlı istihdam oranlarının artması ve doğum izinleri 

gibi sosyal boyutlu değişim ve düzenlemeler rol uyumsuzluğunun etkisini ortadan 

kaldırır. (Mishra ve Smyth, 2010:50-51). 

 

Tablo 2: Seçilmiş Bazı Ülkelerde Doğurganlık Hızı ve KİGK Oranları (2016) 

Ülke  D.H KİGK O Ülke D.H KİGKO 

Arjantin  2,29 47,43 İzlanda 1,8 73,17 

Avustralya 1,80 59,23 Hindistan 2,32 27,44 

Avusturya 1,49 54,94 Meksika  2,18 43,96 

Belçika 1,70 47,76 Bulgaristan 1,53 47,76 

Brezilya 1,72 53,32 Japonya 1,44 50,60 

Kanada 1,6 60,80 G. Kore 1,17 52,21 

Şili  1,77 50,35 Lüksemburg 1,47 52,24 

Çin  1,62 62,02 Hollanda 1,66 58,02 

Danimarka  1,71 59,31 Yeni Zelanda 1,87 63,90 

Finlandiya  1,65 54,95 Norveç 1,72 60,88 

Fransa  1,96 50,67 Güney Afrika 2,45 47,78 

Almanya  1,5 54,96 İspanya 1,33 52,30 

Rusya 1,75 56,90 İsveç 1,85 60,66 

S. Arabistan 2,53 22,19 İsviçre 1,54 62,88 

Türkiye  2,05 35,50 İngiltere 1,80 56,77 

ABD 1,8 55,98 Mısır 3,26 22,04 

Kaynak: World Bank 

 

Rol uyumsuzluğu hipotezi neredeyse ev dışında çocuk bakım hizmetlerinin hiç 

yapılmadığı veya yetersiz düzeyde olduğu gelişmekte olan ülke şartlarında geçerli 

olabilmektedir (Abbasoğlu, 2009:5). Çoğu OECD ülkelerinden oluşan yukarıdaki 
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tablo incelendiğinde doğurganlık hızının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde 

genel olarak KİGK oranının daha düşük olduğu ve bu bağlamda rol uyumsuzluğu 

hipotezinin geçerliliğini koruduğunu gözlemlemek mümkündür. Bununla birlikte 

İzlanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç gibi görece daha yüksek doğurganlık 

hızlarına sahip ülkelerde KİGK oranlarının da oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu durum Mishra ve Smyth (2010)’da da ifade edildiği gibi 

kurumsal değişimlerin yaşandığı gelişmiş ülkelerde kadınlar iş ve çocuk bakımını 

daha başarılı bir şekilde birleştirerek yürütebilmektedirler. Böylece doğurganlık 

oranı ile KİGK oranı arasındaki ilişkinin pozitif yöne doğru evrildiği bu ülkelerde 

sosyal tepki hipotezi geçerli olabilmektedir. 

Doğurganlık hızı ve işgücüne katılım ilişkisi bağlamında kadınların işgücüne daha 

yüksek bir düzeyde katılım sağlayabilmeleri için iki alternatif bulunmaktadır. 

Birincisi doğurganlık hızını düşürerek, ikincisi ise doğum izinlerinin artırılması, 

doğum sonrası işe dönüşlerde engellerin kaldırılması, çocuk bakım imkanlarının 

artırılması veya bakım masraflarının düşürülmesi gibi bazı uygulamaları devreye 

sokmak suretiyle doğurganlık hızını düşürmeden hatta artmasını teşvik ederek 

daha yüksek bir işgücü katılımı sağlanabilir. 

 

Şekil 5: Kadınların Yaşam Olayları ve İş Gücüne Katılım (20-65 Yaş 

Arası) 

 

Kaynak: Uraz vd (2010) 

 

Türkiye’de doğurganlık hızı incelendiğinde devamlı bir düşüşün yaşandığı 

gözlenmektedir. 1990’ların başında 3 civarında olan doğurganlık hızı 2017 

itibariyle 2,07’ye düşmüştür. Doğurganlık hızının yüksek oluşu Türkiye’de KİGK 
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oranlarının düşük olmasındaki etkili faktörler arasında yer almaktadır. Bununla 

birlikte doğurganlık hızında yaşanan düşüş son dönemlerde görülen KİGK 

oranlarının artışındaki nedenler arasında sayılabilir. 

Genel olarak doğurganlık hızındaki artış ile KİGK oranı arasında ters bir ilişki 

olsa da bu ilişkinin kentsel ve kırsal alanlarda farklılaştığı ve kentsel alanlarda 

daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir (Dayıoğlu ve Kırdar, 

2010:38). Şekil 5 incelendiğinde kentsel alanlarda ilk çocuğun doğumundan 

itibaren KİGK oranlarının önemli ölçüde düştüğü ve sonraki dönemlerde tekrar 

aynı seviyeye çıkmadığı görülmektedir. Bu durum vasıflı kadınlarda çocuk sayısı 

arttıkça daha da belirginleşmektedir. Kırsal alanlarda ise durum daha farklıdır. 

Zira ilk hamilelik döneminde düşen katılım oranı ilk çocuğun doğumundan 

itibaren artarak evlilik öncesindeki yüksek oranlara ulaşabilmektedir. Bu oran 

sonraki çocuklarda da mevcut düzeyini koruyabilmekte ve dolayısıyla çocukların 

varlığı kırsal alanlarda kadınları işgücüne katılmaktan alıkoymamaktadır. Uraz vd 

(2010)’a göre bu durum kırsal alanlarda anne dışında başka kadınların veya 

akrabaların da çocuklara bakıyor olabileceğinden kaynaklanmaktadır (Uraz vd, 

2010:8). 

Kentleşme  

Türkiye’de 1950’lerden itibaren kırsal alanlardan kentlere doğru yaşanan göç 

kentlerdeki demografik yapı ve işgücü piyasasının yapısını değiştirmiştir. 

Türkiye’de KİGK oranının düşük olmasındaki temel nedenlerden biri de 

kentleşmeye bağlı olarak kırsal alanda tarımsal faaliyetlerin azalmasıdır. 1990 

yılında kırsal alanda KİGK oranı %53 iken, kentlerde bu oran %18 civarında 

gerçekleşmiştir. Kırdan kente göçün artması ile birlikte kırsal alanda KİGK oranı 

2007 yılında yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle %32,5’e gerilerken kentlerdeki 

katılım oranı 2 puanlık bir artışla %20 civarına yükselmiştir (Şekil6).  

 

Şekil 6: Kırsal ve Kentsel Alanlarda KİGK Oranları (1990-2013)

 

Kaynak: TÜİK 

0190001900r1l

10190001900r1l

20190001900r1l

30190001900r1l

9190001900r2l

19190001900r2l

29190001900r2l

199019921994199619982000200220042006200820102012

KENT KIR GENEL



189 
 

 

Türkiye’de son yüzyılın ikinci yarısında modernleşme ve kentleşme sürecine bağlı 

olarak tarımsal alanlarda azalan kadın istihdamı ekonominin modern 

sektörlerindeki istihdam artışıyla kısmen telafi edilmiş olsa da (Gündüz-Hoşgörve 

Smits, 2008:107), tarım sektöründen ayrılan kadın çalışanlar aynı hızla başka 

sektörlere aktarılamadığı için (Uraz vd., 2009:5) kırsal alanlarda KİGK oranındaki 

düşüş kentlerdeki katılım oranlarının artmasına yansımamıştır. Yaşanan göç 

çalışma çağındaki daha fazla kadını yüksek katılımlı bir alan olan kırsaldan daha 

düşük katılımlı olan kentlere taşıyarak kentlerde sadece çalışma çağındaki 

kadınların sayısını artırmıştır. Dolayısıyla kentleşme Türkiye geneli açısından 

KİGK oranını düşürmüştür. Daha önce kırsal alanda ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışan kadınlar;  eğitim düzeylerinin yetersiz oluşu, hem beceri ve yetenekleri 

bakımından hem de toplumsal değerler bakımından tarım sektörü dışında 

çalışabilecekleri bir alanın olmayışından dolayı kentlere göç ettikten sonra işgücü 

piyasasından çekilmekte ve böylece kentlerde işgücüne katılım oranını 

düşürmektedirler. Oysa kırsal alanlarda kadınlar arasında tarım kabul edilebilir bir 

faaliyet olduğu gibi kadınların tarım sektöründe çalışması teşvik de edilmektedir 

Diğer taraftan kadınların kayıt dışı sektörlerde çalışması, düşük ücretler,  uzun 

çalışma saatleri ve elde edilen gelirin çocuk bakım hizmetlerini karşılayamaması 

gibi ekonomik engeller de kentlerde KİGK oranlarını düşürmüştür (Dünya 

Bankası, 2009:16). Bu bağlamda kentsel bölgelerde kadınlar için çalışmanın fırsat 

maliyetinin yüksek olması gelir düzeyi düşük kadınları işgücüne katılmaktan 

alıkoymaktadır. Bu şartlar altında kadınlar çalışmaktansa evde kalmayı tercih 

edebilmektedirler (Uraz vd., 2010:7). 

 

Eğitim 

Bireylerin almış olduğu eğitim işgücüne katılım oranını, işin niteliğini ve ücretleri 

etkileyen en önemli unsurlardandır. Özellikle kentsel alanlarda eğitim düzeyi 

yükseldikçe işgücüne katılım oranları da artmaktadır. Eğitimin işgücüne katılım 

üzerindeki etkisi kadınlar arasında daha belirgindir. Zira Tablo 3’de TÜİK’in 

2017 itibariyle eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranlarına ait veriler 

incelendiğinde yükseköğretim kurumlarından mezun kadınlar ile lise ve lise altı 

eğitim almış olan kadınların işgücüne katılım oranları arasında büyük farklar 

olduğu görülmektedir. Oysa erkekler arasında eğitimin iş gücüne katılımı üzerinde 

önemli bir etkisi olsa da kadınlarla karşılaştırıldığında bu etkinin daha zayıf 

olduğu açık bir şekilde görülebilmektedir. Diğer taraftan eğitim düzeyi 

yükseldikçe kadınlar ile erkeklerin işgücüne katılımları arasındaki fark da giderek 

azalmaktadır. Söz konusu fark lise altı eğitimde 41,6 iken lisede azalarak 37,3’e 

düşmektedir. Esas olarak farkın kapandığı eğitim kademesi ise 13,8 puan ile 

yükseköğretim gelmektedir. Makasın bu kadar daralmış olması işgücüne 
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katılımları açısından aynı düzeyde eğitim almış bireyler arasında cinsiyet 

farklılığına dayalı bir ayrışmanın önemsiz olduğu anlamına gelmektedir.  

 

Tablo 3: Eğitim Durumuna Göre Kadınların ve Erkeklerin İGK Oranları 

(2017) 

Eğitim Düzeyi Kadın Erkek 

Lise Altı 27,7 69,3 

Lise 34,3 71,6 

Yüksek Öğrenim 72,7 86,5 

Kaynak: TÜİK 

 

Türkiye’de kadınların aile içindeki geleneksel rolleri bağlamında düşünüldüğünde 

Gündüz-Hoşgör ve Smits (2008)’de de ifade edildiği gibi işgücüne katılımı ile 

arasındaki pozitif ilişkiden dolayı kadınların ataerkil engelleri aşması ve 

ekonomik bağımsızlıklarını elde etmesinde eğitim merkezi bir rol oynamaktadır. 

Bununla birlikte KİGK oranları bağlamında kentsel alanlarda belirleyici bir faktör 

olan eğitim kırsal alanlarda önemli bir farklılık yaratmamaktadır. Kırsal alanlarda 

işgücüne katılım sağlayan kadınların büyük bir bölümü eğitim düzeyi düşük 

kadınlardan oluşmaktadır. Zira tarım sektöründeki istihdamda daha fazla eğitimli 

olmak bir ayrıcalık olarak görülmemektedir. 

 

Şekil 7: Yıllar İtibariyle Eğitim Durumuna Göre KİGK Oranları (1991-2017) 

 

Kaynak: TÜİK 
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Eğitim düzeyi yükseldikçe hem kentsel hem de kırsal alanlarda işgücüne katılım 

artmaktadır. Bununla birlikte kırsal alanlarda kadınların tarımsal alanlarda 

ücretsiz aile işçisi olarak çalışması dolayısıyla eğitimli kadınlar ile daha düşük 

eğitim alan kadınların işgücüne katılım oranları arasında büyük bir fark yoktur. 

Asıl fark kentlerde eğitim düzeyi düşük kadınlar ile yükseköğretim mezunu 

kadınlar arasında ortaya çıkmaktadır. Eğitim düzeyi ile işgücüne katılım arasında 

pozitif bir ilişki olsa da Türkiye’de 2016 yılı itibariyle yükseköğretim 

kurumlarından mezun olan 25 yaş üstü kadınların oranı %14,2 gibi düşük bir oran 

olduğu için yükseköğretim ortalama olarak KİGK oranının artışına fazla katkı 

yapamamaktadır. Dolayısıyla KİGK oranının düşük olmasının temelinde kentsel 

alanlarda eğitim düzeyi düşük kadınların işgücüne katılımlarının oldukça düşük 

düzeyde kalması yatmaktadır
178

. Söz konusu durum Şekil’7de açıkça 

görülmektedir. Türkiye’de 90’ların başından itibaren ortalama KİGK oranları lise 

altı öğretim kurumları ile liseden mezun olan kadınların işgücüne katılım 

oranlarına yakındır. Oysa ortalama KİGK oranları yükseköğretim mezunları 

kadınların İGK oranlarının oldukça altında gerçekleşmiştir
179

. 

 

SONUÇ 

Dünya nüfusunun yaklaşık % 50’sini oluşturan kadınlar küresel ekonomiye aynı 

oranda katkı sağlayamamaktadırlar. Bunun temel sebebi ise kadınların işgücüne 

yeteri düzeyde katılım sağlayamamalarıdır. Erkeklerle karşılaştırıldığında 

dünyada kadınların işgücüne katılımları daha düşük seviyelerde kalmaktadır. 

Türkiye’de KİGK oranları dünya ortalamasının da altında daha düşük seviyelerde 

seyretmektedir.  KİGK oranlarının düşük olması dünyanın farklı bölgelerinde 

veya ülkelerinde farklı sebeplere bağlanabilir. Ülkelerin ekonomik yapısı, sosyal 

ve kültürel yapıları her ülke için KİGK oranları üzerinde farklı etkiler yapabilirler.  

Türkiye’de KİGK oranları üzerinde; kadın istihdamına yönelik politikalar, çalışan 

                                                           
178

Literatürde kentlerde eğitim düzeyi düşük kadınların “yetersiz katılım çıkmazı” olarak 
adlandırılan bir davranış içinde oldukları ifade edilmektedir. Buna göre düşük düzeyde eğitim 
almış olan kadınlar genellikle kayıt dışı işlerde çalışabilmekte ve aldıkları ücretler çocuk bakımı ve 
diğer ev işlerini yapmak için tutacakları bir başkasına ödeyecekleri paradan daha düşük 
olduğundan işgücü arzını düşük tutmaktadırlar. Düşük eğitim düzeyine bağlı olarak düşük ücretler 
büyüdüklerinde işgücü piyasasına katılma olasılıklarının az olduğunu düşünen ailelerin kız 
çocuklarının eğitimine daha az yatırım yapmalarına neden olabilir. İşgücü piyasasına yansıyan bu 
durum ücretlerin düşük tutulmasına daha fazla katkı sağlayarak işgücü arzının düşmesine yol 
açabilecektir (Dünya Bankası, 2009:22). 
179

 Günümüzle karşılaştırıldığında 90’ların başında yükseköğrenim görmüş olan kadınların 
işgücüne katılım oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum muhtemelen 
üniversite mezunlarının kentsel nüfus içindeki paylarının daha düşük olduğu zamanlarda daha 
seçkin ve talep edilebilir olmalarından kaynaklanmaktadır (Dayıoğlu ve Kırdar, 2010:32). 
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kadınlara yönelik tutumlar, evlilik yaşı, doğurganlık hızı, kentleşme ve eğitim 

faktörleri öne çıkmaktadır.  

KİGK oranları üzerinde etkili olan faktörler KİGK oranlarının artırılmasında 

özellikle devletin düzenleyici rolünün önemine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda 

şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 Son dönemlerde KİGK oranlarının artırılmasına yönelik çabalar artsa da, 

kadın istihdamına yönelik politikalara daha fazla ağırlık verilmeli, 

uygulamadaki devamlılıkları sağlanmalı ve aksaklıklar giderilmelidir.  

 İş ve aile yaşamını uyumlaştıracak politikalara daha fazla ağırlık 

verilmelidir. 

 Kadınları kendi potansiyellerini ortaya koymaktan alıkoyan “kadın 

mesleği” algısı veya kadının aile içi rolüne yönelik algılar kırılmalıdır. 

 Kadınların erken yaşta annelik rolünü üstlenmelerinin önüne geçmek için 

eğitim sürecinin yeteri kadar uzatılması,  bu yönde teşviklerin yapılması 

 Rol uyumsuzluğu problemini ortadan kaldırmak amacıyla kadınlara yönelik 

sosyal boyutlu kurumsal düzenlemeler artırılmalıdır. Böylece doğurganlık 

hızını düşürmeden KİGK oranlarının arttırılması sağlanabilir. 

 Kentlerde eğitim düzeyi düşük kadınları kayıt dışı istihdama ve işgücüne 

katılımına engel olan düşük ücrete karşı teşvik araçlarının kullanılması 

 Eğitim düzeyi ile KİGK oranı arasında pozitif bir ilişki olduğu hususunda 

bir görüş birliği bulunmaktadır. Hem KİGK oranlarının hem de işgücü 

verimliliğinin artırılması için eğitime yapılan yatırımların artırılması 

gerekir. 
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Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının 

Önemi 
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Özet 

Sanayi devrimiyle başlayan küreselleşme, ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılığı 

görünür şekilde artırmıştır. Gelişmişlik seviyelerinin farklılaşmasına bağlı olarak her 

dönem farklı yapıların etkin olduğu süreçler yaşanmıştır. Gelişme yâda kalkınmanın ilk 

evrelerinde fiziki unsurlar etkin iken özellikle ikinci küreselleşme evresi ile birlikte beşeri 

unsurlarının hâkim olduğu bir süreç yaşanmıştır.  Fiziki ve beşeri unsurları kalkınmada 

etkin olarak kullanan devlet dışında kurum ve kuruluşlarda gelişme yâda kalkınma için 

çaba sarf etmiştir. Söz konusu devlet dışındaki kuruluşlardan biri de sivil toplum 

örgütleridir. Sivil toplum kuruluşlarının, iktisadi, sosyo-kültürel, bireysel gibi temel 

işlevlerinin olmasından dolayı kalkınma politikalarında yararlanılması gereken önemli 

kuruluşlardır. Çalışmamızda sosyo-ekonomik kalkınma noktasında sivil toplum 

kuruluşlarının önemine değinilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Kalkınma Teorileri, Sivil Toplum Kuruluşları  

 

Abstract 

Globalization which is started with industrial revolution, the globalization  has increased 

apparently the diversity of countries development levels. Depending on the differentiation 

of development levels in every period there has been different process where are active. 

In the first phase of development or growth while the physical means were active 

especially with the second globalization phase there has been  aprocess in which the 

elements of humanity prevailed.Outside the goverrment effectively use physical and 

human components in development. İnstitutions and organizations have been made 

efforts for growth and development.One of the organizations outside the state are also 

concerned civil society organizations. Civil society or ganizations, economic, socio-

cultural organizations are important in development policies to be exploited due to the 

such as individual basic functions.In our study, it referred to the importance of civil 

society organizations in the socio-economic development point. 

Keywords: Development, Development Theories, Civil Society Organizations 
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I. Giriş 

İnsanoğlu tarihin ilk dönemlerinde avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamaktaydı. 

Zamanla yerleşik düzene geçen insanoğlu doğaya egemen olmaya başladı ve 

doğadaki yabani hayvanları ve bitkileri evcilleştirmeye başladı. Avcılık ve 

toplayıcılık şeklindeki yaşam tarzı zamanla değişmeye başladı. Yerleşik yaşam 

biçimine geçen insanoğlu, toprağı ekip biçmeyle üretim aşamasına geçerek, 

sosyo-ekonomik yapıda önemli gelişmeler meydana getirdi. Zamanla gelişmeye 

başlayan sosyo-ekonomik yapı, yeni gelişmelere ve yapısal dönüşümlere de 

öncülük etmiştir. Sanayi devrimi bu önemli dönüşümlerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Sanayi devrimiyle başlayan küreselleşme, dünyayı hızlı bir şekilde 

etkilemeye başladı. Küreselleşmenin meydana getirdiği piyasa ekonomisinin de 

neredeyse dünyadaki bütün ülkeleri bir zincirin halkası gibi bir birine bağlamayı 

başardığını söylemek mümkündür. Gelişen ve değişen dünya düzeni, ülkeleri 

gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler olarak gruplandırılmasına neden 

olmuştur. Söz konusu bu gruplandırmada temel kriter ekonomik kalkınma ve 

büyümedir. Özellikle ekonomik kalkınma, küreselleşmeyle daha da önem arz 

etmeye başlamıştır. Ülkelerarası ekonomik kalkınma farkının giderek 

derinleşmesi, iktisatçıları bu farklılığın temel nedenini sorgulamaya yöneltmiştir. 

Ülkelerarası gelişmişlik farklarına iktisatçılar tarafından geliştirilen kalkınma 

teorileri ile çözümler üretilmeye başlanmıştır. Kalkınmanın ilk aşamalarında başat 

aktör fiziki kaynaklar kabul ediliyordu. Fakat sosyo-ekonomik yapıda önemli 

dönüşümlerin yaşanmasıyla birlikte, beşeri unsurlarında kalkınma politikalarında 

önemli olduğu görülmeye başlandı. Söz konusu beşeri unsurlar içerisinde sivil 

toplum kuruluşlarının çabaları da yer almaktadır. Günümüzde sosyo-kültürel, 

bireysel ve iktisadi işlevleri ile toplumsal yaşamda önemli çalışmalar yapan sivil 

toplum kuruluşları, ekonomik kalkınmaya önemli katkılarından dolayı ülkelerin 

ekonomi politikalarında başvurdukları önemli enstrümanlardan biri olarak kabul 

edilmektedir. 

 

II. Kalkınma Kavramı ve Teorilerine Genel Bakış 

Kalkınma, üretimin veya kişi başına gelirin yükselmesi yanında sosyo-ekonomik 

ve kültürel yapıda değişme ve gelişme anlamına gelmektedir. Bir başka tanımda 

kalkınma kavramı, geniş etkiye sahip yatırım projeleri ile geniş ölçekli kamu ve 

özel kurumlar aracılığıyla bu yatırım projelerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını 

sağlayarak, ekonomik, kültürel ve toplumun sosyal yapısında önemli değişim ve 

gelişmeler sağlanmasıdır.
182

Bu tanımlardan hareketle kalkınma kavramını, 

bireylerin refah seviyelerini artırmak için siyasal iktidarın belli ekonomik 
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politikaları izleyerek, toplumun yapısını değiştirmeyi amaçlayan ve bu açıdan 

hem ekonomik hem de toplumsal bir süreç olarak tanımlamak mümkündür.
183

 

Küreselleşen dünyayla birlikte gelişen piyasa ekonomisi bütün dünyada etkili 

olmaya başlamıştır. Gelişen piyasa ekonomisiyle beraber kapitalist düzeninde 

gelişerek dünya ekonomisine egemen olmaya başladığını söylemek mümkündür. 

Kapitalist düzen ve piyasa ekonomisi, gelişmeye elverişli ülkelerde daha etkili 

olmaya başlayıp ve söz konusu bu bölgelere hem fiziki hem de beşeri sermaye 

aktararak bu bölgelerin daha da gelişmesini sağlamış, bu durum dünyada 

kutuplaşmaya ve ülkelerin gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler olarak 

gruplandırılmasına neden olmuştur. Piyasa ekonomisi ve kapitalist düzenin neden 

olduğu bu geri kalmışlığa çözüm olarak kalkınma kuramları geliştirilmiştir.
184

 

Geri kalmış ülkelerin neden geri kaldıkları ile ilgili sorunlarla ilgilenen ilk grup 

kalkınma teorileri dengeli kalkınma teorileridir. Dengeli kalkınma teorileri bir 

denge halini ifade etmektedir. Dengeli kalkınma teorilerine katkı yapan 

iktisatçılardan biriP.N. Roosenstein-Rodan’dır. Onlara göre geri kalmış 

bölgelerin önündeki engel, milli gelir düşüklüğüne bağlı olarak talep darlığı 

yaşanmasıdır. Bu bölgeler coğrafi olarak büyük, nüfusu yoğun, üretimi ve 

sermaye miktarı az olan bölgelerdir. Ona göre geri kalmış bu bölgelerin 

kalkınabilmesi için iki seçenek vardır: İlk seçenek, geri kalmış bölgelerde bulunan 

emek fazlasını, sermayenin fazla olduğu gelişmiş bölgelere kaydırılmasıdır. İkinci 

seçenek ise geri kalmış bölgelerin kalkınması için geri kalmış bölgelere 

sermayenin aktarılmasıdır.
185

Dengeli kalkınma modellerini geliştiren 

iktisatçılardan bir diğeri ise H. Chenery'dir. Chenery, azgelişmiş ülkelerin 

gelişmeleri noktasında dinamik etkileri analize alarak görüşlerini ortaya atmıştır. 

Chenery'e göre, optimal kaynak dağılımı ile piyasa mekanizması arasında var olan 

ilişkinin azgelişmiş ülkelerde zayıf bir seviyededir. Ona göre bu ülkelerde 

piyasada var olan fiyatlar, sosyal maliyetleri karşılamakta yetersizdir.
186

 

Geri kalmış ülkelerin kalkınabilmesi için dengeli kalkınma için çalışmalar yapan 

iktisatçılardan bir diğeri ise R. Nurkse'dir. Nurkse fakirliğin kısır döngüsü olarak 

bilinen kuramı savunmuştur. Nurkse'e göre, kişi başına düşen düşük gelir düşük 

verimliliğe neden olmakta, bu düşük verimlilik sermaye yetersizliğini doğurmakta 

ve söz konusu yetersiz sermaye kullanımı ise düşük tasarruflara neden olmaktadır. 

Bu bir döngü şeklinde devam etmektedir. Ürkse fakirliğin kısır döngüsünü hem 
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arz hem de talep yönünden ele almaktadır.
187

Dengeli kalkınma teorisyenlerinden 

bir diğeri ise Lewis'dir. Lewis’in 1954 yılında yayınlanan ‘Sınırsız İşgücü İle 

Ekonomik Kalkınma’ adlı çalışmasında, ekonomide birbirinden ve ekonomiden 

yalıtılmış ikili bir yapı olduğu ifade edilmektedir. Lewis kalkınmayı açıklarken, 

işgücünün sektörlere göre dağılımı ile ülkenin gelişmişlik seviyesi arasında yakın 

bir bağın olduğunu ortaya atmıştır. Ona göre ülkenin gelişme seviyesinin 

yükselmesi ile işgücü, tarım sektöründen sanayiye doğru bir kayma yaşayacaktır. 

Bu ikili yapı kuramına göre, ekonominin dinamik büyüyen sanayi kesimi ihtiyacı 

olan işgücünü tarımsal kesimden temin etmesi olanaklı hale gelecektir. Tarımdan 

sanayiye kayan işgücü, zamanla sanayi sektörünün verdiği avantajlarla daha 

nitelikli bir hale gelecektir.
188

 

Dengeli kalkınma teorisyenlerinin “piyasada oluşacak herhangi bir dengesizlik 

durumu ekonomide oluşacak ilerlemeler ve gelişmeleri yavaşlatacaktır" tezine 

karşı dengesiz kalkınma teorileri ortaya çıkmıştır. Söz konusu dengesiz kalkınma 

teorisyenlerinden ilki A. O. Hirschman'dır. Dengesiz kalkınma kuramının 

öncülerinden biri olan Hirschman'a göre iç piyasanın sınırlı olması, az gelişmiş 

olan ülkelerde çok sayıda sektörün birlikte çalışmasına olanak vermez. Piyasadaki 

bazı sektörlerin herhangi bir ekonomide gelişme potansiyeli daha fazladır. İlk 

aşamada sürükleyici gücü fazla olan sektöre olanak verilirse, ekonomik 

faaliyetlere bir canlılık ve hareketlilik gelecek ve ekonomi hızlı bir şekilde 

büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Hirschman’a göre sürükleyici gücü 

fazla olan bir sektöre öncelik verildiğinde, bu sektöre yapılacak bir yatırım 

tamamlayıcılık özelliği ile hareket edecektir. Faaliyet gücü yüksek olan bir 

ekonomiye yapılacak bir yatırım, dışsallık oluşturarak yeni yatırımları uyaracak 

ve ekonominin genişlemesine neden olacaktır. Bu model sektörler arası ilişkilere 

ve bu sektörlerin durumuna göre uyarlanmıştır. Netice itibariyle bu modelde, 

potansiyeli yüksek olan sektöre öncelik verilmesi halinde zamanla büyüyen bu 

sektör bir itiş etkisi yaratarak piyasadaki diğer sektörleri de harekete geçirecek ve 

ekonomik kalkınmanın başlamasını sağlayacaktır.
189

Bir diğer dengesiz kalkınma 

teorisyeni Paul Streeten’dır. Streeten'e göre, ekonomide meydana gelebilecek bir 

dengesizlik durumu, ekonomik gelişmeyi durdurmayacak aksine ekonominin daha 

da canlanmasına ve ekonomide geri kalmış alanların kalkınmasına neden 

olacaktır.
190

Dengesiz kalkınma teorilerinden bir diğeri ise F.Perroux'un Büyüme 

Kutupları Teorisidir. Dengesiz kalkınma teorileri içerisinde lider çalışma olarak 

görülen büyüme kutupları yaklaşımını, François Perroux literatüre kazandırmıştır. 
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Perroux 1950’deki ilk çalışmasında coğrafi değil ekonomik düzeyle ilgili olarak 

büyüme kutupları yaklaşımını gündeme almıştır. Fransız ve Belçikalı ekonomist 

ve plancılar tarafından daha sonra geliştirilen bu yaklaşım, bölgesel ekonomik 

kalkınma planlamasında yeni bir yöntem ya da strateji olarak dünya genelinde 

kabul görmüş ve bölgesel kalkınmayla ilgili çalışmalara bir ivme kazandırmıştır. 

Mekân dengesi modeli olarak da kullanılan bu yaklaşımda, gelişme noktası sanayi 

olup ekonominin lokomotif sektörü konumda yer aldığı ve yan sanayi ile diğer 

dallar aracılığıyla da tüm ekonomiyi kapsayarak kalkınmanın hızlandırılması 

sağlanacağı prensibinden hareket edilir.
191

 

Bu dönemde sanayileşme ile büyüme hemen hemen özdeş kabul edilmekte olup 

hedef de sanayi üretimini arttırmaktır, büyük endüstriyel komplekslerin 

cazibelerinin artıp işleyebilmeleri için de büyüme kutbunu oluşturan büyük kent 

merkezlerinde yığılmaların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Bölgesel politikalar yoluyla bu amacın gerçekleştirilmesi de kamu müdahalesi 

yoluyla ve yukarıdan aşağıya doğru şekillenerek yaygın hale gelmiştir. Perroux 

tarzındaki bölgesel büyüme modellerinde de işletme büyüklükleri, bilginin 

tasarım ve iletimi ile yeni teknolojilerden oluşan üçayaklı ölçümlerden yola 

çıkılmıştır. Dolayısıyla da bölgesel büyümede yüksek maliyetlerle 

karşılaşılacağından devlet müdahalesinde de bir zorunluluk meydana gelmektedir. 

Buna göre kamu yatırımlarının belirlenen birkaç kentte toplanarak yönlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu yaklaşıma bağlı olarak türetilen “kutup bölge” kavramı da, 

bölgesel merkezlerin cazibe merkezi haline gelmeleri ve kendi yüzölçümünde yer 

alan daha küçük bölgesel birimlerle etkileşim içinde olan dinamik bir kavram 

halini aldığını söyleyebiliriz.
192

Dengeli ve dengesiz kalkınma teorilerine ek olarak 

geliştirilen bir diğer kalkınma kuramı da İktisadi Coğrafya Yaklaşımı'dır. 

Keynes ve Neoklasik iktisat yaklaşımları temelde ekonomik gelişme üzerinde 

yoğunlaşmışlardır. Ekonomik aktörler genel itibariyle, küçük, rasyonel kararlar 

alan ve kar amacı edinen birimler olarak analize dâhil edilmiş; bu ekonomik 

aktörlerin içinde bulunduğu sosyal ve politik yapılarının değişme fırsatlarının 

olmadığı ve en önemlisi de bu yapıların olmadığı kabul edilmiştir. İktisadi 

yaklaşımların yok sayıldığı bu yapıların aksine iktisadi coğrafya yaklaşımı bu 

yapıları yok saymamış, toplumsal hayatın içinde iktisadi hayatın var olduğu ve 

mekansal bir boyuta sahip olduğunu kabul etmektedirler. Bu yaklaşıma göre toplu 

olarak ekonomik göstergelere bakmaktansa, ekonomik büyümenin temel yapısına 

bakmak ve mekansal boyutlara göre ekonomik gelişmelerinin 

değerlendirilmesinin daha olumlu olacağı ifade edilmektedir.
193
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III. Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları 

Sivil toplum ile devlet arasında bir ayrım olmadığı ilkesi 18. yüzyıla kadar 

geçerliliğini korumuştur. Devlet ile sivil toplumu ayrılmaz bir bütün olarak gören 

bu yaklaşımın Aristo dönemine kadar uzandığını söyleyebiliriz. Siyasal toplumu 

tanımlamak amacıyla Aristo tarafından ele alınan "politik ekoinonia" kavramında 

kurallar yasalar tarafından belirlenmiş olup, bu yasalarda eşit ve özgürlükçü bir 

kamu toplumu yapısından bahsedilmektedir. Toplumu bu şekilde kamu toplumu 

şeklinde nitelendirmek o dönemde bir sivil toplum mensubu olmak aslında 

devletinde bir mensubu anlamına geliyordu. Aristo genel itibariyle adalet, özel 

mülkiyet ve aynı zamanda yasaların üstünlüğünü savunmuş, devleti bir tanrıya 

benzeterek, devletin amaçları doğrultusunda gerektiğinde hem kamusal alana hem 

de özel alanla birlikte bütün özel ve mahrem olan alanlara müdahale etme 

yetkisine sahip olduğunu ileri sürmüştür. Aristo'nun bu devlet yapısında birey, 

toplum ve ailenin özel hayatına yer verilmezdi. Aristo'ya göre devlet vardı ve 

devlet bütün toplumsal alanlara devletin amaçları söz konusu olduğunda 

karışabilirdi. Bu noktada devlet ile sivil toplum birbirlerine karşıt olan iki alan 

olarak görülmezdi.
194

 

Tarihsel süreçte, sivil toplum kavramını dört evrede inceleyebiliriz. Her bir evrede 

bu kavrama atfedilen anlam, devlete referansla farklı biçimlerde tanımlanmıştır. 

Buna göre sivil toplumun geçirmiş olduğu ilk aşama,devletin bir üyesi olma 

anlayışından kurtulmakla başlamaktadır. İkinci aşama ise sivil toplumun bir 

bağımsız grup olmasından dolayı kendini devletin faaliyetlerine karşı 

korumalarıdır. Üçüncü aşama, sivil toplumun toplumdan kaynaklanan çatışmaları 

önleyici bir rol alma bilincini taşımasıdır. Son aşama da ise sivil toplumun 

toplumdaki çatışmaları önleyici rolüne ilişkin devletin tepkisini çekme endişesini 

ifade eder. Sivil toplumun tarihsel süreçte geçirdiği bu evreler sivil toplumun daha 

fazla gelişmesine katkı sağlamıştır. Sivil toplumun geçirdiği bu dört evre hem 

sivil topluma atfedilen anlamı ifade etmekte hem de sivil toplum ile devlet 

arasındaki karmaşık olan ilişkiyi daha anlaşılır kılmıştır. Ayrıca sivil toplumun 

geçirdiği bu evrelere baktığımızda, sivil toplum ile devlet arasında sürekli bir 

ilişkinin olduğunu da görmemiz mümkündür. Sivil toplumun geçirdiği evrelerdeki 

bütün toplumsal düşünürler sivil toplumu kendilerine göre tanımlamışlardır. 

Bundan dolayı sivil toplum kavramını tek bir tanıma göre tanımlamak doğru 

olmaz.
195

Fransızca ve Latince kökenli olan ''civil'' kelimesinin anlamı daha çok 

medeni, kibar, görgülü ve şehirde yaşayan insanlarla ilgili olan, kırsal yerlerde, 

köylerde yaşayan insanlarla ve dini, askeri birimlerle ilgili olmayan anlamında 
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kullanılır.
196

Sivil Toplum, toplumdaki bireyler tarafından oluşturulan, serbest 

olarak örgütlenebilen, toplumda bir kolektif hayat tarzını oluşturan ve birey ile 

devlet arasında yer alan bir toplumsal yapılanma olarak ifade edebiliriz.
197

 

Küreselleşen dünyada sivil toplum kuruluşlarının hem ekonomik hem de sosyo-

kültürel alanlarında önemi zamanla artarak devam etmektedir. Bu çerçevede sivil 

toplum kuruluşlarının kavramını öncelikli olarak belirtmekte fayda olduğunu 

düşünüyoruz. Sivil toplum kavramını hem dar anlamda hem de geniş alamda 

tanımı yapılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşları(STK) Batı kökenli önemli bir 

kavram olarak küreselleşen dünyada meydana gelen sosyal ve siyasal odaklı temel 

sorunları çözmede çok önemli rolleri olan bağımsız kuruluşlar olarak ele 

alınmaktadır. STK kavramının kullanışı eski yunan toplum geleneğine 

dayanmakta ve toplumda liberalizmin hakim olup bütün kurumlarda bir işleyiş 

şekline dönüşmesiyle beraber modernleşen toplumlarda örgütlü bir yaşam şekline 

dönüşmüştür. Sivil toplum kuruluşları zamanla farklı kavramlar şeklinde 

kullanılmaya başlamıştır. Dünya genelinde 132 tane organizasyon 1910 yılında bir 

araya gelerek kendilerini Uluslararası Kuruluşlar Birliği şeklinde ifade 

etmişlerdir. STK'lar kamu ve özel sektörden sonra üçüncü bir sektör olarak son 

dönemlerde daha fazla üzerinde durulmuştur. STK’ların üçüncü bir sektör olarak 

bilinmesinin nedeni kar amacı gütmeden ve gönüllü kuruluşlar olarak 

örgütlenmelerinden kaynaklanmaktadır. STK’lar birçok alanda yaptığı 

çalışmalarda gösterdikleri başarılardan dolayı profesyonel örgütler olarak da 

bilinmektedirler.
198

 

Geniş anlamda sivil toplum kuruluşları, sivil toplumun olduğu alanda 

faaliyetlerini gösteren ve yönetimin herhangi bir siyasi dalıyla ilgisi olmayan 

örgütlenmeleri ifade etmektedir. Sivil toplum kuruluşları resmi olarak hukuksal 

düzenlemelere uyan ve halkın çıkarlarını ön plana alarak örgütlendikleri için hem 

ulusal hem de uluslararası hukuk kurallarına bir aykırılık teşkil etmemektedir. Dar 

anlamda sivil toplum kuruluşları ise sosyal ve ekonomik kalkınmaya doğrudan 

veya dolaylı olarak katkı sağlamak amacıyla gönüllülük prensibine uygun, 

yönetim sistemiyle bir bağı olmayan, yaptıkları faaliyetlerde kar amacı gütmeyen 

ve kişisel çıkarlara göre faaliyet göstermeyen kuruluşlardır.
199

 

STK' ların tarihi gelişimine baktığımızda, tarihin ilk dönemlerinde insanlar 

yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için toplu bir şekilde 
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yaşamışlardır. Tarihsel süreçte artan ihtiyaçlardan dolayı toplumda sınıfsal 

ayrımlar görülmeye başlanmış ve insanlar ortak çıkarları doğrultusunda 

örgütlenmişlerdir. Avrupa'da feodalizmin etkisi altında bazı tüccar ve meslek 

grupları kendi arasında anlaşarak birlikler kurmaya başladılar. Bu birlikler ile 

kendi can ve mallarını hem içsel hem de dışsal tehlikelere karşı korumayı 

amaçlıyordu. Böylece STK'ların şekli de aşamalı olarak oluşmaya başladı. 

Tarihsel süreçte uluslararası boyutta ilk sivil toplum örgütlenmesi, Britanya'da 

sömürgeciliğe karşı oluşturulan ve köleliğin kaldırılması için halkın birlikte 

hareket etmesidir. Köle olan insanların haklarının korunması, savunulması ve 

geliştirilmesi için yerel STK'ların birleşmesi ile sivil toplum kuruluşlarının 

gelişmesinin hızlandığını görmek mümkündür. Sanayi devrimine kadar olan 

dönemde devletin yoksul, kimsesiz insanlara yardım etmekte tam etkili olmadığı 

için yardıma muhtaç insanlara yönelik bir koruma sistemini 18.yüzyıla kadar yerel 

sivil toplum kuruluşları üstlenmiştir.
200

 

11. yüzyılda, Avrupa’da feodalizm yönetiminden rahatsız olmaya başlayan 

insanlar, ticaretin gelişmesiyle birlikte kentlerde özgür insan profilini oluşturmaya 

başladılar ve tutucu aynı zamanda sert yönetim anlayışlı feodal lordların yerine, 

yeniliğe açık yumuşak yönetim modelini benimseyen ve insanlara farklı bir 

biçimde bakabilen tüccarlar kent toplumunu yeni kimliklerine kavuşturdular. 

Seyahat edebilme, çalışabilme ve ticaret yapabilme serbestliği içinde, özgür ve 

değişken bir sistem oluşturmaya çalışan tüccarlar, feodal beylerin karşısında 

“birlikten kuvvet doğar” sloganıyla örgütlenmeyi başardıklarını söylemek 

mümkündür. Tüccarlar istediklerini, savaş veya kaosa gerek kalmadan elde 

etmenin yollarından birinin örgütlenmek ve birlikte hareket etmek olduğunun fark 

ettiler ve “lonca” ya da“hanse” denilen birlikleri kurup yeni bir toplumsal düzen 

oluşturmuşlar.
201

Non govermental organisation'' yada ''NGOs'' terimi 1945 yılında 

aktif olarak kullanılmaya başlandı. AB (Avrupa Birliği) üyesi olan ülkelerin hem 

siyasi hem de sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını belirlemek için ihtiyaç duyduğu 

gönüllü kuruluşlar, devlet dışı organizasyonlar olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca 

STK'lar ilk olarak 1840'larda kölelik karşıtlarının kölelerin ve tüm toplumun 

haklarını korumak ve toplumun temel sorunlarını dile getirmek ve bu sorunların 

çözümüne yönelik çalışmaları yürütmek için İngiltere'de örgütlendikleri 

bilinmektedir.
202

 

Sivil toplumun ön plana çıkabilmesi ve sivil alanın oluşturulması için ekonomik, 

siyasal, kültürel bazı ön koşullara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca devletin ideolojik 

                                                           
200

 Mehmet Ali Engin, Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü,Çanakkale On 

sekiz Mart Üniversitesi,Yüksek Lisans Tezi,2014, s.126. 
201

 Eyüp Dursun Ergür, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kültürel Etkinlikleri,Marmara 

Üniversitesi,Yüksek Lisans Tezi, 2006, s.12.   
202

ImeOkonUtuk, "The Role Of Non-GovermentalOrganizations(NGOs) 

ınParticipatoryandSustinableRuralEconomic Development in Nigeria", IOSR Jornual of 

Economicsand Finance(IOSR-JEF), Cilt:4, Sayı:1,2014, s.25.   



202 
 

değil bir hukuk devleti olmalı ve devletin ekonomik sosyal iktisadi faaliyetler 

içinde en az seviyede olmalıdır. Devlet sadece adalet, güvenlik ve savunma 

faaliyetleri ile ilgilenmeli geriye kalan alanları sivil unsurların denetimine 

bırakması gerekir. Bu kapsamda sivil toplumun beş temel ön koşula sahip olması 

gerekir. Bunlar “toplumsal farklılaşma”, “toplumsal örgütlenme”, “gönüllü 

birliktelik”, toplumsal düzeyde otonomileşme”, ve “baskı mekanizması” dır. Son 

dönemlerde sivil toplum ile devlet arasındaki ilişki tartışma konusu olmuştur. 

Sivil toplumun en önemli özelliklerinden bir tanesi olan kar amacı taşımaması ve 

bireylerin özgürce örgütlenip, devletten bağımsız olarak hareket etmeleridir.
203

 

Ayrıca sivil toplum bundan başka özelliklere de sahiptir. Bu noktada bu özellikleri 

şu şekilde sıralayabiliriz:  

-Devletin iktidarını kontrol etme  

-Katılım düzeyini yükseltme  

-Demokratik davranışları geliştirme 

-Toplum içindeki kutuplaşma girişimlerini azaltarak birliktelik duygusunu 

geliştirme 

-Toplumda yeni siyasal liderlerin gelişmesinde etkili olma 

-Siyasal partilerin demokratikleşmesini sağlama  

-Bilgi düzeyinin toplumun geniş kesimine ulaşmasını sağlama  

-Siyasal otoritenin halka karşı sorumluluk duygusunu geliştirme. 

 

Sivil toplumun yukarıda belirtilen özellikleri ile toplumun hem ekonomik hem de 

sosyo-kültürel açıdan gelişmesinde önemli rol aldığı görülmektedir.
204

 

Sivil toplum kuruluşları toplumda gönüllü veya deneyimli insan gücünden 

yararlanarak, toplumda genel anlamda bir kamu baskısı yaratarak, genel araç 

olarak eğitimi etkili bir şekilde kullanarak bireylerin bilinç ve davranışlarının 

geliştirilmesi ve belirli hizmetleri yerine getirilmesi gibi bazı sorumluluklar 

üstlenir.
205

 

Sivil toplum kuruluşları, sosyo-kültürel, politik, ekonomi, sağlık, turizm ve daha 

pek çok alanda bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren 

nitelikler sahiptirler. Sivil toplum kuruluşlarının ilk dönemlerde daha çok 

toplumsal yardımlaşma odaklı faaliyet gösterirken, daha sonraki dönemlerde 

bireysel, iktisadi ve kültürel alanlarda faaliyet göstermeye başladıklarını söylemek 

mümkündür.
206
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Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik ve 

Sosyal Komitenin belirlemiş olduğu tanımları ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili 

yapılan çalışmalarda elde edilen bilgiler çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının 

fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz: *Toplumda bir duyarlılık oluşturarak 

toplumun taleplerini kamuya iletmede bir aracı görevi üstlenmek, *Toplumda bir 

çoğulculuk yapısını meydana getirmek ve birlikte hareket etme duygusunu 

geliştirerek toplumu piyasadaki metalaşmaya ve egemen piyasa değerlerine karşı 

dengeleyici bir unsur olmak, *Kendi içlerinde oluşturdukları katılımcı ve çoğulcu 

bir kültürle beslenmiş ve aynı zamanda yönetim deneyimi de edinmiş bireylerin 

yetişmesini sağlamak, *Pilot projeler üretmek, bu projelere kaynak bulmak yada 

bu projeleri uygulamaya geçirmek yoluyla eğitim, sosyal refah ve istihdam 

konularında hükümet politikalarına paralel yada alternatif sorumluluklar almak.
207

 

Sivil toplum, devlet ile bireyler arasındaki ilişkilerde birbirlerinden bağımsız bir 

şekilde faaliyet gösteren, dernek, vakıf, sendika, grup ve medya gibi kurumlardan 

meydana gelmektedir. Bunların biri sivil toplum kuruluşu olarak isimlendirilen 

örgütlü vatandaş grupları; halkın, devlet ve siyasal otoritelerin politikalarını 

etkilemesini olanaklı hale getirmektedir. Böylece devlet kuruluşlarının topluma 

hakim güç olma eğilimine engel olmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte vatandaş 

grupları, modern demokrasinin temel saç ayaklarından biri olan kurumsallaşmış 

siyasal partilere de çok önemli destekleri olduğu bilinmektedir. Bireylerin özgür 

bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri sosyal bir ortam, özgür bir ekonomi 

politiğini gerektirmektedir. Ekonomik faaliyetlere özgürce katılabildiği, iktisadi 

olarak kendi kendilerine yetebildiği, bir grup ya da çevreye bağımlı 

hissetmedikleri koşullarda, bireylerin örgütlenmesinden bahsetmek mümkündür. 

Bu bağlamda, sivil toplumun özgür bir şekilde örgütlenebilmesi ve devlete 

bağımlılık arz etmemesi, özel mülkiyete dayanan piyasa ekonomisinin de olması 

gerektirmektedir.
208

 

Sivil toplum kuruluşlarının işlevlerini, demokratik bir düzenin ve demokratik 

işleyiş mekanizmalarının varlığı temel veri olarak kabul edilmek suretiyle başlıca 

iki başlıkta incelemek mümkündür. Bu işlevlerden birincisi sivil toplum 

kuruluşlarının, hem örgüt içi yapıları itibariyle hem de bizzat var olmaları 

nedeniyle, çoğulcu bir toplum yapısının oluşmasında önemli ve etkili bir işlevi 

vardır. İkinci işlev ise, sivil toplum kuruluşlarının, gerek devlet aygıtının 

gerçekleştirmeye çalıştığı uygulamalara gerekse pazar ekonomisinin bazı 

mekanizmalarına karşı toplumu koruyucu tampon olma görevi gibi önemli bir 

işlevi üstlenmesidir. Devlet aygıtının uygulamalarına karşı tampon olma işlevi, iki 

farklı yoldan yürütmektedir. Öncelikle, idare aygıtının uygulamaya koyduğu 

politikaların toplum tarafından benimsenmesi, bu politikaların sivil toplum 

kuruluşları tarafından savunulması halinde çok daha kolay gerçekleşmesi söz 
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konusudur. Sivil toplum kuruluşları bireylerin aktif katılımını sağlamak suretiyle, 

bunu, piyasadaki metalaşmaya ve egemen piyasa değerlerine karsı dengeleyici bir 

unsur haline dönüştürür.
209

 

 

Bireyler, sivil toplum kuruluşları bünyesinde birlikte faaliyette bulunup ve 

karşılıklı olarak birbirilerini etkiledikleri için bireylerde genel bir ifadeyle 'biz' ve 

'aidiyet' duygusu gelişmektedir. Yani onların artık bir topluma ait olma 

duygularında ve davranışlarında bir gelişme söz konusu olmaktadır. STK’ların 

toplumdaki bu kültürel etkilerinin yanında toplumda bazı etik değerlerinde 

koruyucusu olma rolleri vardır. Sivil toplum kuruluşları, bağlı olduğu toplumun 

yani destek gördüğü toplumun bazı milli değerlerini de göz önünde bulundurup 

ona göre faaliyet mekanizmasını geliştirmesi gerekmektedir. Fakat STK'ların bu 

toplumun gelenek ve görenekleri dikkate alıp tek tip bir toplumsal yapının 

oluşmasına engel olması gerekir. Böylesi bir toplumsal yapının oluşması sivil 

toplum kuruluşlarının var olma sebebine aykıra olacaktır. Çünkü sivil toplum 

kuruluşlarının sadece tek bir topluma değil tüm topluma hitap etme özelliği vardır. 

Sivil toplum kuruluşları özgür bir ortam yaratarak bireylerin kendi kültürel 

değerlerini yaşamasına ve kendilerini istedikleri gibi ifade etme olanağı sağlayan 

demokratik kuruluşlardır. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına birçok 

sorumluluk yüklenmektedir.
210

 

Sivil toplum, devlet ile bireyler arasındaki ilişkilerde birbirlerinden bağımsız bir 

şekilde faaliyet göstererek, bireyle devlet arasında düzenleyici bir rol alarak farklı 

şekillerde ve birbirinden bağımsız bir biçimde dernekler, sendikalar, vakıflar, 

kooperatifler, meslek kuruluşları vb. şekillerde örgütlenmektedirler. 

 

IV. Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi 

Küreselleşen dünya ile birlikte ekonomik kalkınma ve büyüme neredeyse bütün 

toplumların ulaşmaya çalıştıkları temel amaç olmuştur. Dünyadaki bütün ülkelerin 

söz konusu bu amaca ulaşmada temel araç ise ülke kaynaklarının etkili ve verimli 

kullanılmasıdır. Sanayi devrimiyle dünya ekonomisine egemen olmaya başlayan 

küreselleşme, ülkelerarası kalkınmışlık farkının derinleşmesine neden olmuştur.  

Küreselleşmenin meydana getirdiği geri kalmışlık ve bölgeler arası 

dengesizliklerin piyasa ekonomisinin de küreselleşmenin kapsamına girmesiyle 
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dünyadaki bazı bölgelerin gelişmesine, bazı bölgelerin ise geri kalmasına neden 

olduğunu söylemek mümkündür.
211

 

II. Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisinde meydana gelen yıpranmaları 

gidermek ve kalkınma da bir süreklilik sağlamak amacıyla gerek varlığını koruyan 

gerekse bağımsızlıklarını kazanan devletler kalkınma politikalarına ayrı bir önem 

verdikleri görülmüştür. Bu bağlamda iktisatçılar da ekonomik kalkınmanın 

sağlanması için bazen birlikte bazen de ayrı olarak farklı politika ve teoriler ortaya 

atmışlardır. Ekonomik kalkınmanın sağlanması için söz konusu iktisatçılar 

özellikle bölgelerarası kalkınmışlık farklarını gidermek amacıyla bölgesel 

kalkınma teorilerini geliştirmişlerdir.
212

 

Küreselleşmenin ilk evrelerinde ekonomi politikalarında genellikle fiziki unsurlar 

kullanılırken, gelişen ve hızlı bir şekilde dönüşüm yaşayan sosyo-ekonomik 

yapıda beşeri unsurlarında kullanılmaya başladığını görmek mümkündür. 

Ekonomik kalkınma noktasında yararlanılan söz konusu beşeri unsurlardan en 

önemlisi sivil toplum kuruluşlarıdır. Son dönemlerdeki ilginç değişimi yansıtan 

sivil toplum olgusu, ekonomiden politikaya, kültürden sosyal hayatın bütün 

yönlerine kadar geniş bir yayılma alanına sahip olmaya başlamıştır. Sivil toplum 

kuruluşları, ekonomik kalkınma politikalarında devletin destekleyicisi konumunda 

olan önemli kuruluşlardır. Kar amacı gütmeden örgütlenen STK'lar sosyo-kültürel 

ve sosyo ekonomik yapının gelişmesinde etkili kuruluşlardır. Sivil toplum 

kuruluşlarının sahip olduğu bireysel, iktisadi, kültürel vb. temel işlevlerinden 

dolayı kalkınmanın sağlanmasında merkezi yönetimin yararlanılması gereken 

önemli sosyal örgütlerdendir.
213

 

Örgütsel bir yapıya sahip toplumlarda temel öğe "birey" kavramının tanımlanması 

ve doğru bir şekilde anlaşılmasıdır. Bu bağlamda birey özgür bir şekilde düşünen 

insan demektir. Sivil toplum kuruluşları da özgürce düşünen bireylerden 

oluşmaktadır. Özgür bireylerden oluşan sivil toplum kuruluşları, toplumun faydası 

için düşünen, hareket eden, sorgulayan ve bireye verilenlerle yetinmeyerek 

toplumsal yapının hem sosyo-kültürel olarak hem de sosyo-ekonomik olarak 

gelişmesine katkı sağlayan önemli kuruluşlardır. Sosyo-ekonomik yapının 

gelişmesinde önemli katkıları olmasında hiç şüphesiz sivil toplum kuruluşlarının 

önemli bazı işlevlere sahip olmasındandır. Sivil toplum kuruluşları, toplumun her 

alanında öne çıkmasında da söz konusu işlevler etkili olmaktadır. Sosyo-
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ekonomik kalkınmada sivil toplum kuruluşlarının önemli bir araç olarak 

görülmesinde şu etkenler önemli rol oynamaktadır: 

-STK’ların yaptıkları çalışmalarla demokrasinin gelişmesine yardımcı olmaları, 

-STK'ların toplumundaki bireylerin ulaşmayı arzuladıkları temel hedefler 

yönünde, ülkeyi yöneten siyasal iktidarı, sosyo-ekonomik politikalarda karar 

almasını etkilemeleri, 

-STK'ların devlete karşı toplumu koruma görevini yerine getirerek, devleti 

denetleme gücüne sahip olmaları, 

-STK'ların bireylerin taleplerini dile getirerek bu taleplere devlet mekanizması ile 

birlikte çözüm aramaya çalışmaları, 

-STK’ların bireylerin siyasi kültürlerinin gelişmesini sağlayarak bireylere siyasi 

deneyim kazandırmaları, 

Sivil toplum kuruluşları esnek yapılı kuruluşlar olmaları nedeniyle, bireylerin 

sorunlarına yapısal çözümler getirebilirler ve bu sorunlar kapsamında projeler 

geliştirip bu projelere kaynaklar bulmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşları 

ürettikleri bu projeler yardımıyla, istihdam, eğitim gibi toplumun sosyo-ekonomik 

sorunlarının giderilmesinde devlete yardımcı olmaktadırlar.
214

 

Sivil toplum kuruluşları, toplumsal alanda demokrasiden siyasete, siyasetten 

ekonomiye, ekonomiden toplumun bütün katmanlarında etkili olan bireysel ve 

toplumsal kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşlarının yukarıda anlatılamaya 

çalışılan temel işlevlerinden dolayı, sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasında 

devletlerin yararlanılması gereken önemli kuruluşlar olduğu aşikârdır. 

 

V. Sonuç 

Küreselleşen dünyada günümüzde en önemli sorunlardan bir tanesi kalkınma ve 

kalkınmada bir sürekliliğin sağlanmasıdır. Dünya’da geri kalmış ülkeler 

kalkınmanın sağlanabilmesi için hem makro hem de mikro ekonomik düzeyde 

politikalar uygulamaya başlamışlardır. Bununla birlikte kalkınma olgusu sadece 

geri kalmış ülkelerin değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerinde arzuladıkları bir 

konudur. Ülkeler kalkınmanın sağlanması için sosyo-ekonomik yapılarına göre 

ekonomi politikaları uygulamak zorundadırlar. Çünkü ülke veya bölgenin sosyo-

ekonomik yapısına göre uygulanacak ekonomi politikası daha olumlu sonuçlar 

verecektir. Son dönemlerde dünya gündeminde hiç düşmeyen sivil toplum 

kuruluşlarının, kalkınmanın sağlanmasında özellikle bölgesel kalkınma 

politikalarında önemli rol aldıkları açıktır. Sivil toplum kuruluşları, merkezi 

yönetimden uzak, gönüllülük esasına göre örgütlenen ve kar amacı gütmeyen 

kuruluşlar olmasından dolayı uygulanacak ekonomik kalkınma veya bölgesel 

kalkınma politikalarında yararlanılması gereken önemli kuruluşlardır. Sivil 

toplum kuruluşlarının sosyo-kültürel, bireysel ve iktisadi işlevleri olan kuruluşlar 
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 Yatkın, s.165. 
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olması nedeniyle geniş bir yelpaze özelliği göstermesi noktasında boşluk dolduran 

kuruluşlar olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda hükümetlerin uyguladığı ekonomi 

politikaları ülkenin her bölgesinde aynı seviyede ulaşmadığı zaman, sivil toplum 

kuruluşları bu boşlukları doldurarak kamu politikalarında yararlanılması gereken 

önemli ekonomik politika araçları konumundadır. Sivil toplum kuruluşları sadece 

iktisadi işlevleri ile dikkatleri üzerine çekmemektedir. STK'ların örgütlenme 

şekilleri ile hem bireyin devlete hem de devletin bireye karşı sorumlu olduğunu 

hatırlatılmaktadır. STK'lar insan hakları, demokrasi, hukuk gibi toplumun temel 

bileşenlerinin de gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı sivil toplum 

kuruluşları günümüz dünyasında kamu sektörü ve özel sektör dışında,  gücü gün 

geçtikçe artan üçüncü ve önemli bir sektör olarak görülmektedir. 
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Milletvekilliği Seçilme Yaşı Üzerine Bir Değerlendirme 
 

Dr. Gökhan DÖNMEZ

 

 

Özet 

Türkiye’de seçilme yaşı tartışmaları geçmişten günümüze kadar süregelmektedir. 

Cumhuriyet tarihindeki ilk Anayasa olan 1924 Anayasası ve devamındaki 1961 ve 1982 

Anayasalarında 30 olarak belirlenen seçilme yaşının 25’e indirilmesi, 1995 yılında 

TBMM gündemine getirilse de bu öneri reddedilmiştir. Ancak seçilme yaşı tartışmaları 

burada kalmayıp 2006 yılında 5551 sayılı kanun ile kabul edilen anayasa değişikliğiyle, 

30 olan milletvekilliği yaşı, 25 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihten sonra da 

seçilme yaşı tartışmaları bitmemiş olup son olarak 16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenmiş 

olan Anayasa değişikliği referandumu ile 25 olan milletvekilliği seçilme yaşı Türkiye’nin 

genç bir nüfusa sahip olması ve seçme hakkına sahip olanların seçilme hakkından 

mahrum edilmemesi saikiyle18 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 16 

Nisan 2017’de halkın onayına sunulan Anayasa değişiklik tekliflerinden milletvekilliği 

seçilme yaşının 18’e indirilmesi üzerinde bir değerlendirme yapılarak alternatif önerilerde 

bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anayasa Değişikliği Milletvekilliği Seçilme Yaşı, Milletvekilliği 

 

An Assessment on Editing The Age of Elected MPs 

 

Abstract 

Discussions on age of candidacy for MPs are ongoing from past to future in Turkey. 

Although the 1924 Constitution, the first Constitution of the Republican period, and the 

subsequent Constitutions of 1961 and 1982, determined the age of candidacy as 30; a 

proposal to lower the age to 25, were brought to the agenda of the Turkish Grand 

National Assembly in 1995, and this proposal was rejected. However debates on 

minimum age of the candidacy did not stop, and in 2006, the constitutional amendment 

adopted by the law numbered 5551 changed the eligibility age to 25. Even after that, 

discussions on the mininum age issue have not been finished yet, and lastly, the 

constitutional amendment referendum, which was held on April 16, 2017, has been 

rearranged the age of candidacy as 18. The aim of this study is to discuss alternative 

proposals by evaluating the proposal of the Constitutional amendment submitted to the 

public vote on April 16, 2017, to reduce the age of being MP to 18. 

Key words: Constitutional Amendment. Age of Candidacy. MPs 
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Giriş 

Türkiye’de de seçilme yaşı tartışmaları geçmişten günümüze kadar 

süregelmektedir. Cumhuriyet tarihindeki ilk Anayasa olan 1924 Anayasası ve 

devamındaki 1961 ve 1982 Anayasalarında 30 olarak belirlenen seçilme yaşının 

25’e indirilmesi, 1995 yılında TBMM gündemine getirilse de bu öneri 

reddedilmiştir. Ancak seçilme yaşı tartışmaları burada kalmayıp 2006 yılında 

5551 sayılı kanun ile kabul edilen anayasa değişikliğiyle, 30 olan milletvekilliği 

yaşı, 25 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihten sonra da seçilme yaşı 

tartışmaları bitmemiş olup son olarak 16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenmiş olan 

Anayasa değişikliği referandumu ile 25 olan milletvekilliği seçilme yaşı 

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması ve seçme hakkına sahip olanların 

seçilme hakkından mahrum edilmemesi saikiyle 18 olarak yeniden 

düzenlenmiştir.   

Bu çalışmada, 1982 Anayasası dönemindeki uygulamalar “30 yaş uygulaması”, 

“25 yaş uygulaması” ve “16 Nisan 2017’de halkın onayına sunulan Anayasa 

değişiklik tekliflerinden milletvekilliği seçilme yaşının 18 olarak uygulanması” 

üzerinde bir değerlendirmeler yapılarak alternatif önerilerde bulunulacaktır. 

 

1982 Anayasası Dönemi Uygulamalar 

Dünya üzerinde çeşitli devletlerin anayasaları seçilme yeterliliği için seçme 

yeterliliğiyle aynı yaşı (18) veya o yaştan daha yüksek bir yaşı belirtmektedir.
215

 

Türkiye’de ise 1982 Anayasası öncesi dönemdeki milletvekili seçilme yaşı 

uygulaması 30 yaş idi.
216

 uygulama 1982 Anayasası’nın ilk haline göre 

milletvekili seçilme yaşı 30’dur. Ancak daha sonra yaş kriteri önce 25 yaşa, daha 

sonra da 18 yaşa indirilmiştir. Aşağıda bu hususlarla ilgili değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

 

Milletvekili Seçilme Yaşının 30’dan 25’ düşürülmesi 

Dünya genelinde milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgili yaş düzenlemesi, seçme 

yeterliliği olan 18 yaş ya da daha yüksek bir yaşı tespit etmektedir.
217

 1982 

                                                           
215

  Dünyadaki uygulamalar için Bkz. Oya Araslı, Adaylık Kavramı ve Türkiye'de Milletvekili 

Adaylığı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. I. 

, Ekin Yayınevi, Bursa, Haziran 2011; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, 6. Baskı, 

Ekin Yayınevi, Bursa, 2011; Faruk Bilir, Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona 

Ermesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001. 
216

  Ayrıntılı bilgi için bkz. Gökhan Dönmez, 1982 Anayasasında Milletvekilliği Statüsünün 

Kazanılması ve Sona Ermesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016, s.75-83. 
217

  Sadece Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinde, hem seçme, hemde seçilme yaşı 17 olarak 

belirlenmiştir. Bu hususlar için bkz. Democratic People's Republic Of Korea Choe Go In Min 

Hoe Ui (Supreme People's Assembly) 
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Anayasası’nda seçilme yeterliliği 76. maddede düzenlenmiştir. Türkiye’de 2006 

yılına kadar 30 olan milletvekili seçilme yaşının, 25 olarak değiştirilmesi için 

daha önce, 1995 yılında TBMM’nin gündemine anayasa değişikliği şeklinde 

getirilen öneri, TBMM tarafından reddedilmiştir.
218

 Ancak, daha sonra 13.10.2006 

tarihinde 5551 sayılı kanun ile kabul edilen anayasa değişikliğiyle, 30 olan 

milletvekilliği yaşı, 25 olarak yeniden düzenlenmiştir.
219

 Kanunun gerekçesinden 

de
220

 anlaşılacağı üzere, bu şekilde yapılan bir değişikliğin nedeni, gençliğin 

dinamizmini meclise yansıtmaktır. Diğer taraftan, Türkiye gibi genç nüfusun 

ağırlıklı olduğu bir ülkede, seçilme yaşının 25’e düşürülmesinin sosyolojik 

gerekçeleri de mevcuttur.
221

 Nitekim, 2014 yılı Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) verilerine göre, yaklaşık 77,6 milyon olan Türkiye nüfusunun 38 milyonu, 

30 yaşın altındadır. 20-30 yaş grubunda bulunan nüfus, 13 milyon civarındadır. 

Bu genç nüfusun yaklaşık olarak 6 milyon 273 bin kadarı, 25-29 yaş grubunda 

bulunmaktadır. Seçilme yaşının 25’e düşürülmesi, 6 milyonu aşkın gencin 

milletvekili seçilebilme hakkına kavuşmasını sağlamıştır. 

Ancak 25 yaş kuralı, 2007 seçimlerinde uygulanamamıştır. Bilindiği üzere, 

seçimlerin ne zaman yapılacağı, MVSK’nın 6. maddesinin 2. fıkrasında 

belirtilmektedir. 2006 yılında değiştirilen bu maddeye göre, “Her seçim 

döneminin son toplantı yılının 20 Temmuz günü seçimin başlangıç tarihidir ve 

Kasım ayının ilk Pazar günü oy verilir”. Dolayısıyla, 20 Temmuz 2007 günü 

başlayan milletvekili genel seçimleri seçim sürecinde, 17 Ekim 2006 tarihli 

seçmen yaşını 25’e indiren Anayasa değişikliğinin uygulanması, Anayasa’nın 67. 

maddesinin son fıkrasında sözü geçen seçim kanunlarında yapılan bir değişiklik 

sayılması ve ancak değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 17 Ekim 2006 

tarihinden 1 yıl sonra, yani 17 Ekim 2007 tarihinden sonra yapılacak seçimlerde 

uygulanması gerektiğinden dolayı mümkün olmamıştır.
222

 25 yaş ile ilgili 

                                                                                                                                                               
http://www.ipu.org/english/parline/reports/2085_B.htm, Accessed on 10.09.2018; Gözler, 

Genel Teori, Cilt I, s.770. 
218

   Yavuz Sabuncu, Anayasaya Giriş, İmaj yayınevi, Ankara 2012, s. 187. 
219

  5551 Sayılı Kanun’un 1’nci maddesi; “7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasas’ının 76. maddesinin 1. fıkrasındaki “Otuz” ibaresi “Yirmibeş” olarak 

değiştirilmiştir.” şeklindedir.  Özbudun Taslağı, TBB Taslağı ve TOBB Taslağı’na göre, 

seçilme yası 25’tir. Özbudun Taslağı, (md. 57/1); TBB Taslağı (md. 88); TOBB Taslağı, 

(md. 76); Hacettepe Taslağı’na göre, seçilme yaşı “23”tür (md. 120).  
220

  “…Toplumun demografik yapısına baktığımız zaman genç bir nüfusa sahip olduğumuz 

görülür. Çalışan kesimin çok önemli bir yüzdesini otuz yaş altındaki insanlar oluşturuyorsa, 

toplum bu yaş kesiminin taleplerine bakarak bir ölçüde yönlenmeli, toplumun yönelişlerini de 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde somutlaştırmalıyız. …” 
221

  TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 22, Cilt: 131, Yasama Yılı: 5, 5. Birleşim, 10.10.2006, s. 

309. 
222

  Levent Gönenç, “Seçilme Yaşına İlişkin Anayasal Tartışmalar” 

  http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/belgeler/analizler/secilme_yasi.pdf;  

Erişim Tarihi: 28.08. 2018. 
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uygulama, 2011 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde ve 2015 yılında 

yapılan milletvekili genel seçimlerinde uygulanmıştır. 

 

Milletvekili Seçilme Yaşının 25’ten 18’e düşürülmesi 

Türkiye’de milletvekili seçilme yaşı, son dönemde tekrar gündeme gelmiştir. 

İktidar partisi konumunda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grubu 

milletvekilleri tarafından milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesi ile ilgili 

olarak ilk defa 24.03.2015 tarihinde, TBMM Anayasa Komisyonu’na verdiği 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi 31.03.2015 tarihinde kabul edilerek, TBMM Genel Kurul gündemine 

alınmıştır. Verilen teklif, “7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 76. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi, 

“Onsekiz” ve 2. fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini 

yapmamış olanlar” ibaresi, “askerlikle ilgisi bulunanlar” şeklinde 

değiştirilmiştir” şeklindedir.  

Teklifin gerekçesinde ise, özgürlükçü demokratik rejimlerde, özellikle seçme ve 

seçilme hakkı konusunda yapılan eşitlikçi düzenlemelerin, toplumun tüm 

kesimlerinin ve özellikle gençlerin, siyasî hayata katılımına katkı sağladığı 

belirtilmiştir. Diğer taraftan, demokratik siyaset geleneği gereğince, genç nüfusun, 

ülke siyasetine yön verebilecek mevki ve makamlara seçilme hakkına haiz olması 

ve temsil ettiği düşüncenin, parlamento ve halk nezdinde, en az diğerleri kadar 

hak sahibi olması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, toplumu yönetecek kişilerin, 

yönetim işini başarı ile yürütecek, ortalama seviyenin üzerinde bir bilgi ve 

yeteneğe sahip olması açısından, 18 yaş ve üzerinde olmanın yeterli bir kriter 

olacağının düşünüldüğü, bu çerçevede, seçilme yeterliliği yaşının 18’e indirilmesi, 

demokratik gelenek çerçevesinde gençlere değişen ve gelişen siyasetin bir parçası 

ve ayrıca dünya ve ülke siyasetinde söz sahibi olma hakkı tanınmış olmasının, 

önemli bir demokratik adım olacağı belirtilmiş, bu şekilde gençlerin siyasete daha 

aktif katılımı ve kendi akranları tarafından temsilinin sağlanmış olacağı 

belirtilmiştir.  

Milletvekilliği seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesi 16 Nisan 2017 tarihinde 

yapılan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla 

gerçekleştirilen değişikliklerle mümkün olmuştur. Milletvekilliği seçilme yaşını 

18’e indiren anayasa değişikliği 24 Haziran 2018 seçimleri ile yürürlüğe girmiştir. 

6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu, Anayasa’nın 76. maddesindeki 25 olan 

milletvekili seçilme yaşını 18’e indirmiştir. Buna göre, “onsekiz yaşını dolduran 

her Türk milletvekili seçilebilir” (md. 76). Milletvekili adayı olmak için gerekli 

olan “askerlik yapmış olmak” şartı kaldırılarak, bunun yerine “askerlik ile ilişiği 

olmamak” şartı getirilmiştir. Buna göre, henüz askerlik çağına gelmemiş olanlar 

ile 20 yaşın üzerinde olup da askerliğini tecil ettirmiş olanlar milletvekili 
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seçilebileceklerdir. Milletvekili sıfatını taşıdıkları sürece de askerliklerini 

erteletebileceklerdir.
223

  

 

2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yaklaşık 80,8 

milyon olan Türkiye nüfusunun yaklaşık 38,5 milyonu, 30 yaşın altındadır. 20-30 

yaş grubunda bulunan nüfus, 13 milyon civarındadır. Bu genç nüfusun yaklaşık 

olarak 6 milyon 256 bin kadarı, 25-29 yaş grubunda bulunmaktadır. 6 milyon 524 

bin kadarı ise 20-24 yaş grubunda bulunmaktadır. Seçilme yaşının 25’ten 18’e 

düşürülmesi, 12 milyonu aşkın gencin milletvekili seçilebilme hakkına 

kavuşmasını sağlamıştır.  

Milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesinin sebepleri 2015 yılında TBMM’ye 

sunulan ve 7 Haziran 2015 tarihindeki milletvekili genel seçimleri nedeniyle 

hükümsüz olan anayasa değişiklik teklifi ile aynıdır. Coşkun da bunun iki gerekçe 

ile savunulduğunu belirtmiştir. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin genç bir nüfusa 

sahip olması, diğeri ise seçme hakkına sahip olanların seçilme hakkından da 

mahrum edilmemesidir.
 224

 

 

Milletvekili Seçilme Yaşının 25’ten 18’e Düşürülmesi Üzerine Eleştiriler 

İktidar partisinin milletvekilliği seçilme yaşı ile ilgili belirtmiş olduğu 

Türkiye’deki gençlere yönelik politikaların oluşturulmasında onları müdahil 

etmek yerindedir. Ancak bu noktada bu hususa üç noktada katılmak mümkün 

değildir.
 
Bu hususları Coşkun şu şekilde belirtmiştir:

 225
 

“Bir, siyaset ağır bir yüktür. Belli bir mesleki bilgiye, hayat 

tecrübesine ve sosyal birikime sahip olunarak girildiğinde siyasetin 

hakkı verilebilir. Aksi takdirde bu ağır yükün altına girenlerin beli 

bükülebilir. 18 yaşın bu açıdan erkendir.  İki, seçme hakkının varlığı 

her makama doğrudan seçilme hakkını vermez. Bazı pozisyonlar için 

seçme hakkının tanındığı yaşın üzerinde bir yaş şartının konulması 

demokrasiye aykırılık teşkil etmez. Nitekim Anayasada 

Cumhurbaşkanlığı için de 40 yaş şart koşulmuştur. Dolayısıyla 

milletvekilliği için de seçme yaşından daha ileri bir yaşın belirlenmesi 

demokrasiye tezat bir durum oluşturmaz. Üç, teklif sahipleri başta AB 

ülkeleri olmak üzere birçok ülkede 18 yaşındaki gençlere seçilme 

hakkının verildiğini belirtiyorlar. Doğru; ancak seçilme yaşını 18 

olarak uygulayan demokratik ülkelerin en önemli özelliği, oralarda 

zorunlu askerliğin olmaması. Hem milletvekilliği seçilme yaşını 18’e 

                                                           
223

  Vahap Coşkun, “16 Nisan 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliklerinin 

Değerlendirilmesi” DÜHFD, Cilt: 22, Sayı: 36, Yıl: 2017, s. 9. 
224

  Coşkun, s. 9. 
225

  Coşkun, s. 9-10. 
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indirmek hem de zorunlu askerliği devam ettirmek birçok probleme 

yol açabilir. Cumhurbaşkanı bir keresinde “18 yaşında milletvekili 

seçilenlerin askerlikten muaf tutulması” önerisinde bulundu. Ancak bu 

öneri sorunu çözmez, aksine bu hükmü istismara açık hale getirir.” 

Gerçekten de Coşkun’un söylediklerine katılmamak mümkün değildir. Zira 

aşağıda siyasi partilerin gösterdikleri adayların yaş grubu ile dağılımına 

bakıldığında, önceden de belirtildiği üzere 12 milyondan fazla 18-25 yaş 

arası milletvekili seçilebilecek genç olsa da, partilerin özellikle de iktidar 

partisinin anayasa değişikliğine uygun olarak genç aday göstermediği hatta 

18 yaşında tek bir adayın bile milletvekili seçilmediği görülmektedir. Yine 

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 

bakıldığında ne iktidar partisi ne de muhalefet partileri milletvekili adayı 

gösterirken bu tarihte yürürlüğe giren milletvekilliği yaşının 18 düşürülmesi 

ile ilgili anayasa değişikliğini pek dikkate almamıştır. Hatta ve hatta 20 

yaşın altında milletvekili seçilen bir aday bulunmamaktadır.
226

 

 

SONUÇ 

5551 Sayılı Kanun’un gerekçesinde de belirtildiği gibi “…Gençliğin etkisinin, 

etkinliğinin ve katılım isteğinin çok arttığı bir çağda hele nüfusunun % 60’ının 

otuz yaş altında olduğu bir ülkede, milletvekilliği için otuz yaş tabanı çok 

yüksektir…”. Birçok AB ülkesinde, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde de 

uygulandığı gibi milletvekilliği yaşının 30 yaştan, 25 yaşa düşürülmesi yerinde bir 

düzenlemeydi. Ancak, kanımızca, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve 21 Ocak 

2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla gerçekleştirilen 

milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesi yerinde yapılmış bir değişiklik 

değildir. 

Burada aklımıza şu soru gelebilir. Yukarıda Dünyada Milletvekili Seçilme Yaşı 

isimli bölümde birçok ülkede seçilme yaşının 18 olduğu görülmekteydi, madem 

dünyada 18 yaş uygulaması var, bizim ülkemizde de milletvekili seçilme yaşının 

18 olması uygun düşmüyor mu? Ancak bu soruya cevabımız ne yazık ki hayır 

olacaktır. Zira seçilme yaşını 18 olarak uygulayan demokratik ülkelerin en önemli 

özelliği, o ülkelerde zorunlu askerliğin olmamasıdır. Hem milletvekilliği seçilme 

yaşını 18’e indirmek hem de zorunlu askerliği devam ettirmek birçok probleme 

yol açacaktır. Nitekim verilen bu değişiklik, pratikte uygulanması güçtür. Her 

                                                           
226  24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde T.B.M.M.’ye 

giren en genç milletvekilleri AKP’den milletvekili seçilen 22 Yaşındaki Rümeysa Kadak ve 

HDP’den milletvekili seçilen ve 22 yaşında olan Dersim Dağ’dır. Haber için bkz. Meclis'e en 

genç milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Dersim Dağ oldu. 

https://www.haberturk.com/tbmmye-giren-en-genc-milletvekilleri-rumeysa-kadak-ve-

dersim-dag-oldu-2032033, Erişim Tarihi: 05.08.2018. 

https://www.haberturk.com/tbmmye-giren-en-genc-milletvekilleri-rumeysa-kadak-ve-dersim-dag-oldu-2032033
https://www.haberturk.com/tbmmye-giren-en-genc-milletvekilleri-rumeysa-kadak-ve-dersim-dag-oldu-2032033
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şeyden önce, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) fiil ehliyeti madde-

kenar başlığı altında yer alan 11. maddesine göre, 18 yaşını doldurarak reşit 

(ergin) olmayı yeni kazanmış bir bireyin, TBMM’de yasama görevini yerine 

getirmesinin, hayli zor olacağı düşünülebilir.  Diğer taraftan, seçme ve seçilme 

yaşlarının eşitliği ile ilgili olarak, kişinin 18 yaşında oy verebilmesi, 18 yaşında 

milletvekili seçilebilir anlamına gelmemelidir. Nitekim seçilme akabinde 

milletvekilliği sorumluluk gerektiren bir kurumdur. Seçmen yaşı, 18 olabilir ama 

mecliste yasama görevi yapacak bireylerin, daha deneyimli ve birikimli kişiler 

olması gerekmektedir. Zira 24 Haziran 2018 seçimlerinde de siyasi partilerin 

gösterdikleri adayların profilleri bu hususu destekler niteliktedir. Diğer bir 

ifadeyle, yönetecek olanlar ile yönetilenlerin aynı yaşta olmaması gerekir. 

Yönetenlerin her zaman daha birikimli ve deneyimli olması elzemdir.  

 

KAYNAKÇA 

Araslı, Oya, Adaylık Kavramı ve Türkiye'de Milletvekili Adaylığı, Sevinç 

Matbaası, Ankara, 1972. 

Bilir, Faruk, Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Nobel 

Yayın Dağıtım, Ankara, 2001. 

Coşkun, Vahap “16 Nisan 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa 

Değişikliklerinin Değerlendirilmesi” DÜHFD, Cilt: 22, Sayı: 36, Yıl: 2017, ss. 3-

30. 

Democratic People's Republic Of Korea Choe Go In Min Hoe Ui (Supreme 

People's Assembly) http://www.ipu.org/english/parline/reports/2085_B.htm, 

Accessed on 10.09.2018.  

Dönmez, Gökhan, 1982 Anayasasında Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve 

Sona Ermesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016. 

Gözler, Kemal Türk Anayasa Hukukuna Giriş, 6. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 

2011. 

Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. I. , Ekin Yayınevi, Bursa, 

Haziran 2011. 

Habertürk (2018) Meclis'e en genç milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Dersim Dağ 

oldu. https://www.haberturk.com/tbmmye-giren-en-genc-milletvekilleri-rumeysa-

kadak-ve-dersim-dag-oldu-2032033, Erişim Tarihi: 05.08.2018. 

Levent Gönenç, “Seçilme Yaşına İlişkin Anayasal Tartışmalar”  

http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/belgeler/analizler/secilme_yasi.pdf; 

Erişim Tarihi: 28.08.2018. 

Sabuncu Yavuz, Anayasaya Giriş, İmaj yayınevi, Ankara 2012. 

http://www.ipu.org/english/parline/reports/2085_B.htm
https://www.haberturk.com/tbmmye-giren-en-genc-milletvekilleri-rumeysa-kadak-ve-dersim-dag-oldu-2032033
https://www.haberturk.com/tbmmye-giren-en-genc-milletvekilleri-rumeysa-kadak-ve-dersim-dag-oldu-2032033
http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/belgeler/analizler/secilme_yasi.pdf


217 
 

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 22, Cilt: 131, Yasama Yılı: 5, 5. Birleşim, 

10.10.2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi Üzerine Bir Değerlendirme 
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ÖZET 

Büyük projeleri finanse etmek ve kısa vadeli ekonomik şokları ve finansal piyasa 

dalgalanmalarını dengelemek için, kırktan fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı yetmiş yedi 

varlık fonu uluslararası olarak faaliyet göstermektedir. Türk Varlık Fonu, 2 Ağustos 2016 

tarihinde TBMM'ye yapılan bir tasarı ile kurulmuştur. Bu çalışmada, öncelikle dünyanın 

dört bir yanındaki egemen varlık fonlarının kurulması, daha sonra gelişimi ve tarihsel 

ilerlemesi ve nihayetinde Türk Varlık Fonu'nun amaçları, işlevleri, tüzel kişiliği, 

dolayısıyla da temel özellikleri, kaynakları, hedefleri ve işlevselliği ve ayrıca Varlık 

Fonu'ndan beklentileri ortaya koymaya çalışılacaktır. Son olarak, bölgesel ve uluslararası 

ölçekte varlık fonunun olası sorunları ve muhtemel çözümlerini tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler:  Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi, Hukuki Kişilik 

 

An Evalation With Regarding to Turkish Wealth Fund 

 

ABSTRACT 

For supporting major projects and to prevent short term economic shocks&volatility, 

seventy-seven national wealth funds to be functioning at international level financial 

markets. Upon legalization of National Assembly of Turkey during August 2016, Turkish 

Sovereign Wealth Fund was established. In the first section of the study, we will evaluate 

juridical personality of this institution, its aims, its functions and at the final part, we will 

discover historical  development and progress of the Wealth Fund, also scrutinize four 

sovereign wealth funds. Another topics to be presented is its resources and expectations 

with regarding to Wealth Fund. Finally, we will discuss the impact of regional and 

international welfare funds on possible problems and possible solutions. 

Key Words:  Wealth Fund, Turkish Wealth Fund Public Limited Company, Legal 

Personality 
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Giriş 

1990’lı yıllardan sonra ortaya çıkan ve büyük projeleri finanse etmek ve kısa 

vadeli ekonomik şokları ve finansal piyasa dalgalanmalarını dengelemek için 

kullanılan toplamda yetmiş yedi adet ulusal varlık fonu, kırktan fazla ülkede, 

uluslararası olarak faaliyet göstermektedir. Ancak bu fonlarla ilgili yapılan 

akademik nitelikte çalışma hem dünya da hem de Türkiye’de oldukça azdır. Bu 

fonlara olan ilginin 2008 yılı sonrasında arttığı gözlemlenmektedir. Varlık fonları 

finansal kuruluşlar olmasına rağmen araştırma alanları iktisat, hukuk, siyaset ve 

uluslararası ilişkiler alanlarında da araştırmalara konu olmuştur. 

2 Ağustos 2016 tarihinde TBMM'ye yapılan bir tasarı ile kurulan Türkiye Varlık 

Fonu A.Ş., kurulduktan sonra birçok soruyu da beraberinde getirmiştir. Bu 

çalışmada öncelikle ulusal varlık fonunun ne olduğu ve kısa tarihçesi anlatılmaya 

çalışılacaktır. Daha sonra Türk Varlık Fonunun amaçları ve faaliyetleri akabinde 

Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketinin hukuki kişiliği, nitelikleri ve denetimi 

ortaya konmaya çalışılacaktır. Son olarak Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketinin 

kuruluşunun etkileri ortaya konarak sonuç bölümüne ulaşılacaktır. 

 

Ulusal Varlık Fonu ve Kısa Tarihçesi 

Varlık fonları devletlerin sahip olduğu yatırım amaçlarından sadece bir tanesi olup 

bir tasarrufların değerlendirmesi maksadıyla fon oluşturulması şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır.
227

 Varlık fonları en genel anlamda, “devletin sahip olduğu özel 

amaçlı yatırım fonları veya düzenlemeleri”
228

, “optimal merkez bankası 

rezervlerinden fazla rezerv biriktiren ülkelerin oluşturduğu fonlar”
229

 ya da 

“farklı varlık çeşitlerine küresel olarak yatırım yapan devlet sahipliğindeki 

yatırım araçları” olarak tanımlanmaktadır.
230

 

Genellikle varlık fonları ikiye ayrılmaktadır; birinci tipte ki varlık fonları petrol 

gibi bir emtia’ya bağlı olmaktadır, ikinci tipte ise ödeme bilançosu fazlasıyla 

kurulmuş olan fonlar yer almaktadır. Birinci tipte ki fonlara Körfez ülkelerini, 

ikinci tipte fonlara ise Singapur ya da Çin gibi ülkeleri örnek gösterebiliriz.
231

 

                                                           
227

  Meltem Kayıran, “Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Amaçları ve Yapısı Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal, Cilt / 

Volume:14 Sayı / Issue:56 Güz / Autumn: 2016 Sayfa / Pages: 55-90, ss. 57-58. 
228

  IWG (2008), “Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles

 and Practices ‘Santiago Principles”, International Working Group of Sovereign Wealth 

Funds. www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf, s. 27. Erişim Tarihi: 10. 05. 2018 
229

  Csoma, R. (2015), “Appreciation of the Role of Sovereign Wealth Funds in the Global 

Economy”, Public Finance Quarterly, (Cilt: 2), 270-287, s. 271. 
230

  Kayıran, s. 58. 
231
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11.05.2018. 
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Varlık fonları genellikle petrol ve gaz gibi metaların gelirlerin oluşturulduğu için, 

farklı kaynaklardan oluşturulan varlık fonları bir takım soruları gündeme 

getirebilmektedir. Türkiye Varlık Fonu için de bu durum geçerlidir. Döviz ya da 

emtia fazlası olmayan bir ülkenin gelirleriyle varlık fonu oluşturulması çok 

karşılaşılır bir durum değildir.
232

 

Dünyadaki ilk varlık fonu, 1953 yılında Kuveyt’te kurulmuştur. Kurulan bu Fon, 

1983 yılından itibaren Kuveyt Yatırım Otoritesi (Kuwait Investment Authority 

KIA) olarak adlandırılarak ülkenin petrol geliri fazlalarını yönetmek maksadı ile 

karşımıza çıkmıştır.
233

 

Sonraki süreçte yeni varlık fonları kurulsa da asıl gelişme 2000’lerde yaşanmıştır. 

Günümüzde 77 tane ulusal varlık fonu bulunmaktadır. Şubat 2017 itibariyle varlık 

fonlarının toplamının 7.4 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Emtia kaynaklı olan varlık fonlarının değerinin 4.3, diğer tipte ki varlık fonlarının 

değerinin 3.1 trilyon dolar olduğu düşünülmektedir.
234

Ulusal varlık fonu konsepti 

yeni değildir, orijinalinde 30-40 yıl öncesinde petrol fiyatı kaynaklı 

dalgalanmaları engellemek için kurulmuş olan emtia varlık fonları yer alır. Petrol 

fiyatlarının devamlı ve düzenli artışından dolayı, bu tipte ki fonlar karakter 

değiştirmiş ve volatilite engelleyen kurumlardan servet biriktiren fonlara 

dönüşmüşlerdir. Fonlarla ilgili yeni olan konsept ise Asya Merkez Bankaları’nın 

bütçe fazlarını ilgili fonlara aktarmış olmalarıdır. Ulusal varlık fonlarının bu 

değişimi onları ekonomik sistemin yeni oyuncuları haline getirmiştir. Günümüzde 

gelinen noktada ulusal varlık fonları, hedge fonlarının ve özel varlık fonlarının 

önüne geçmiştir. Norveç, Arap Emirlikleri ve Çin Varlık Fonları büyüklük 

açısından diğer fonlara önemli fark atmaktadır, sayılan her bir fonun yaklaşık 

değerinin 800 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir.
235

 Ulusal varlık 

fonları 2008 krizinden sonra değeri büyük oranda düşen finans kuruluşlarının 

hisse senetlerini almışlar, bu da değerlerinin çok büyük oranda artmasını 

sağlamıştır.  2008 yılından 2012 yılına kadar, varlık fonlarının değeri yüzde 60’a 
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yakın oranda artmıştır. Tabii bu satın almalar da bazı çevrelerce yabancı müdahale 

olarak görülmüştür.
236

 

 

Türk Varlık Fonunun Amaçları ve Faaliyetleri 

Uluslararası düzeyde varlık fonlarının geçmişi 1950’li yıllara dayansa da 

Türkiye’de ise varlık fonunun geçmişi daha çok yenidir. Nitekim 15 Temmuz 

2016 tarihli başarısız darbe teşebbüsünden sonra Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin 

kuruluşu hız kazanmıştır.
237

 TBMM’de hızla gündeme alınan Varlık Fonu A.Ş. 

yasa tasarısı, 19 Ağustos 2016’da TBMM’de oylanmıştır. Bu oylama sonucunda 

217 kabul oyuna karşılık 22 ret oyu kullanılmasına rağmen kabul edilmiş 26 

Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak Türkiye Varlık Fonu 

A.Ş.’nin kuruluşu tamamlanmıştır.
238

 Türkiye’de yönetim sistemi değişmeden 

önce Başbakanlığa bağlı olarak çalışacak olan Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin yeni 

yönetim sisteminde 11 Eylül 2018 tarih ve 2018/162 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ile Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Karar’ın 1. maddesinin 2. fıkrasına 

göre Şirket’in yönetim kurulu başkanı Cumhurbaşkanıdır. Yönetim kurulu 

üyelerinden birisi Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilir.
239

 

Varlık fonunun çeşitli amaçları olabilmekle beraber temel mantığının devletin ve 

vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ayrıca kriz sırasında ekonomik sistemi 

daha güçlü tutmaktır. Ayrıca geleneksel ekonomik araçların, gelişen ekonomik 

dünyada yetersiz olduğu rahatlıkla söylenebilir.
240

 

Hükümet, Türkiye Varlık Fonu kurulması gerekçesini; G-20 ülkeleri içinde varlık 

fonuna sahip olmayan tek ülke olmamız olarak göstermiş ve Varlık Fonu’nun 

kurulması ile ekonomisi büyük, zengin ve refah dolu bir ülke olmak arasında bir 

doğru orantının varlığı ispat etmeye çalışmıştır.
 241

 

Kanun metnini incelediğimizde ise Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin amacı, “sermaye 

piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait 

olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük 

ölçekli yatırımlara iştirak etmek”  (md. 1) şeklindedir. Türk Varlık Fonu Anonim 

Şirketinin faaliyet alanları ise Şirketin kuruluş Kanunu’nun 2. maddesinde 

belirtilmiştir.  
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Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketinin Hukuki Kişiliği ve Denetimi 

19 Ağustos 2019 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 

Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un
242

 2/1'inci maddesine göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 

Şirketi kurulmuştur. Kurulan bu şirketin ana statüsü, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi'nin 28 Aralık 2016 tarih ve 9229 sayılı nüshasının 778-781 sayfalarında, 

iç tüzüğü ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 30.01.2017 tarihli ve 9252 sayılı 

gazetesinin 485 ile 486’ncı sayfasında yayınlanmıştır.
243

 Türk Ticaret 

Kanunu’nun (TTK) 331’inci maddesine göre, “Anonim şirketler, kanunen 

yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.” Diğer 

taraftan, 330’uncu maddeye göre, “Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel 

hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.” Seven’e göre, TTK’nın bu 

hükümlerine bakıldığında, iki temel sonuç ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 

özel kanunlara tabi, anonim şirketler kurulabilmesi, ikincisi ise, özel kanunlara 

tabi anonim şirketler kurulduysa bile, kendi özel kanunlarındaki özel hükümler 

dışında kurulan bu anonim şirket Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine tabi 

olacaktır.
244

  

 Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin tüzel kişiliği yoktur ancak, 6741 sayılı Kanun’un 

5’inci maddesine göre, “Türkiye Varlık Fonuna devredilen varlıklar ve haklar ile 

Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen tescile tabi 

olabilen diğer her türlü değer ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye Varlık Fonu 

adına tescil edilir. Türkiye Varlık Fonu, bu madde kapsamındaki tescil işlemleri 

ile sınırlı olmak üzere tüzel kişiliği haiz addolunur.”
 245

  

Diğer yandan, 6741 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen 

kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler ile bunların ek ve değişiklerinde 

belirtilen hükümler Türkiye Varlık Fonu ve Şirket ile alt fonlar ve Şirket 

tarafından kurulan diğer şirketler hakkında uygulanmaz. 

Şirket’in denetimi, 6741 sayılı Kanun’a göre yapılmaktadır. Kanun’un 6. 

maddesine göre Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ve Şirket tarafından kurulacak şirketler 

ve Şirkete ait alt fonlar bağımsız denetime tabidir. Varlık Fonu A.Ş sermaye 

piyasaları, fınans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az 

üç merkezi denetim elemanı tarafından denetlenecektir. Denetim sonucunda 

hazırlanacak rapor ise her yıl haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna 

sunulacaktır. . Varlık Fonu A.Ş ayrıca her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar 

kapsamında hazırlanan ve Başbakanlık
246

 tarafından gönderilen denetim raporları 

üzerinden görüşülerek denetlenir. Şirket aynı zamanda anonim şirket hükümlerine 

tabi olduğundan, denetçilerin; şirket defterleri, yazışmaları, belgeleri, varlıkları, 

borçları, kasası, kıymetli evrakı, envanteri de dâhil olmak üzere şirketin tüm belge 

ve varlıları hakkında bilgi alma hakkı vardır.
247

 

 

Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin Riskleri 

Şirket önemli iktisadi riskleri bünyesinde taşımaktadır. Şirket’in iki temel gelir 

kaynağından birisi mevcut gelir ve gayrimenkuller üzerinden hisse senedi gibi 

araçlarla yaratacağı türev finansal ürünler, ikincisi ulusal ve uluslararası 

piyasalardan borçlanmadır. Kayıran’a göre bu durum son derece kırılgan bir 

durum oluşturacaktır.
248

  Zira ülke ekonomisinde çıkabilecek/çıkmış (?) bir krizin 

bu finansal araçların değerine yansıması kaçınılmazdır. Son dönemlerde döviz 

piyasasındaki artış bunu çok net bir şekilde göstermektedir. Diğer bir risk ise, 

6741 sayılı Kanunun 2. maddesine göre Şirket’e sınırsız borçlanma yetkisi 

verilmesidir. Bu ise, tek elden yürütülen borç yönetiminin temel ilkesinin sekteye 

uğraması anlamına gelmektedir. Sınırsız borçlanma yetkisi olan Şirket’in zaten dış 

ticaret açığı çok fazla olan ülkenin genel borç yükünü daha da arttıracağı 

aşikârdır. Bu da hem mali disiplini ortadan kaldırmış olacak hem de ekonominin 

kırılganlığını daha da artıracaktır. 

Belirtilmesi gereken son husus ise, portföyünde çok önemli kurumları 

barındıran
249

 Şirket’in bir yolsuzluk riskini de vücudunda barındırmasıdır. Rose’a 

göre
250

 Dünya üzerindeki en basit yolla varlık fonları oy verme zamanlarında oy 

satın almak ve Kayıran’ın tabiriyle siyasî patronaj için kullanılabilecektir. Bu 

duruma en güzel örnek yakın geçmişte Malezya’da yaşanmıştır. 1MDB ismi ile 

bilinen Malezya Kalkınma Fonu’ndan dönemin Malezya Başbakanının, 

milyonlarca doları seçim kampanyalarında kullanması ve kendi yakınlarının ve 

şahsının hesabına para aktardığı ve Fon’un bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı 

20009-2015 yılları arasındaki 6 yıl içerisinde yaklaşık 13 milyar dolar zarar ettiği 

ayrıca fonun üst düzey görevlilerinin 4 milyar dolara yakın parayı kendi 

zimmetlerine geçirdiği ve birçok ülkede elde edilen bu paraların kara para 
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aklamak suretiyle harcandığı belirtilmiştir.
251

 Yukarıda da belirttiğimiz ve 

Malezya örneğinde de görüldüğü gibi şirketin bünyesinde meydana gelebilecek 

bir yolsuzluk Ülkede iktisadi ve siyasi bir kriz de ortaya çıkarabilir. 

 

SONUÇ 

Yukarıda varlık fonu tiplerini açıklamıştık. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu ne 

petrol gibi bir emtiaya bağlıdır, ne de ödeme bilançosu fazlasıyla kurulmuş olan 

fon tipindedir. Hatta son dönemlerde Türkiye bütçe açığı ve cari açık veren bir 

ülke konumundadır. Dolayısıyla gelir fazlası da yoktur. Diğer bir ifadeyle 

Türkiye’nin bir varlık fonu kurabilmek için ne emtiası vardır ne de gelir fazlası 

vardır. Buna rağmen 6741 sayılı Kanun’a dayanarak Varlık Fonu’na sınırsız 

borçlanma yetkisi verilmiştir. Bu durum tek elden yürütülen borç yönetiminin 

temel ilkesinin sekteye uğramasına ve mali disipline uyulmaması anlamına 

gelmektedir ve ülkenin genel borç yükünün artmasına yol açarak ekonominin 

kırılganlığını artıracaktır. Ayrıca, ülkede çıkabilecek bir siyasi kriz, Türkiye 

Varlık Fonu A.Ş.’nin batması ile sonuçlanacağı gibi Varlık Fonu A.Ş.’de 

meydana gelebilecek bir yolsuzluk da bir krizi beraberinde getirebilir.  

Öncelikle dikkat edilmesi gerek husus, Türk Varlık Fonu A.Ş.’de mali disiplin, 

hesap verilebilirlik ve şeffaflık en yüksek düzeyde olmalıdır. Zira tek elden 

yürütülen borç yönetiminin temel ilkesinin sekteye uğraması diğer mali 

kurumlarla eşgüdüm içinde çalışmayı gerektirmektedir. Amacının en genel 

manayla gelir yaratmak olduğu anlaşılan Türk Varlık Fonu A.Ş.’nin amacı 

Kanun’da açıkça belirtilmelidir. Bu husus muğlak olmamalıdır. Yatırımlar da 

sürekli olarak borçlanarak değil, üretim ile sağlanmalıdır. Diğer taraftan yolsuzluk 

riskini de vücudunda barındıran Şirket’in yolsuzluklardan kaçınabilmesi için 

politik etkilerden olabildiğince uzak bir yönetim mekanizması oluşturulmalıdır.
252

 

Diğer ülkelerde kurulan varlık fonları gelecek kuşakların refahını garanti altına 

almak üzere kurulan fonlar olmasına rağmen, Türkiye Varlık Fonu tam tersi bir 

görünüm sergilemektedir. Kaynakların iyi kullanılmamasının gelecek nesillerin de 

refahını tehlikeye atacağı unutulmamalıdır. 
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Öz 

Dünya Bankası özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından en büyük 

finansman kaynaklarından biri olup temel misyonu yoksulluğu azaltmak olarak belirlenen 

bir uluslararası mali kuruluştur. Dünya Bankası mali kaynakları ve kurumsal yapısı ile az 

gelişmiş ve gelişmekte ülkelerde yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyümenin 

desteklenmesi ve sosyal refahın artırılması amaçlarına katkı sunmayı 

hedeflemektedir.İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yeniden yapılanma ve kalkınma 

odaklı bir yaklaşımla kurulan Dünya Bankası günümüzde temel misyonunu yoksulluğu 

azaltma olarak belirlemiştir. Dünya Bankası tek bir kurum olmayıp kurumlar grubu 

şeklinde organize edilmiş olup temel faaliyetlerini Uluslararası Yeniden Yapılanma ve 

Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) üzerinden 

yürütmektedir.Dünya Bankasının azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere sağladığı 

finansman kaynakları çeşitlilik göstermektedir. Banka tarafından sağlanan başlıca 

finansman kaynakları faizsiz veya düşük faizli kredi olup zaman içinde farklı finansman 

yöntemleri de sunulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Dünya Bankasının öncelikle 

Bankanın kurumsal yapısı hakkında kısaca bilgi verilecek daha sonra Banka tarafından 

finansman kaynakları ve finansman modelleri hakkında bilgiler verilerek bankanın 

finansman politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Mali Kuruluşlar, Dünya Bankası, Yoksullukla 

Mücadele, Dış Yardımlar 

 

An Evaluation of the World Bank's Financing Policies 

Abstract 

The World Bank is one of the largest sources of funding, especially in terms of 

underdeveloped and developing countries, and its main mission is to establish an 

international financial institution that is determined to reduce poverty. The World Bank 

aims to contribute to the goals of financial resources and institutional structure and to 

reduce poverty in underdeveloped and developing countries, support economic growth 

and increase social welfare.The World Bank, which was established with a focus on 

restructuring and development in the post-World War II period, has now identified its 

basic mission as reducing poverty. The World Bank is not a single institution but is 

organized as a group of institutions and its core activities are carried out by the 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International 

Development Association (IDA).The financing resources provided by the World Bank to 
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underdeveloped and developing countries vary. The main sources of funding provided by 

the Bank are interest-free or low-interest loans and different financing methods have 

started to be introduced over time. In this study, the World Bank will first be briefed 

about the institutional structure of the Bank, and then the Bank will be informed about the 

funding sources and financing models and the bank's financing policies will be evaluated. 

Keywords: International Financial Institutions, World Bank, Fighting Poverty, External 

Aid 
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GİRİŞ 

Dünya Bankası, 1944 yılında imzalanan Bretton-Woods anlaşması uyarınca İkinci 

Dünya Savaşı sonrası dönemden itibaren Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte 

uluslararası para sisteminin işleyişinde önemli rol oynamaya başlamıştır. 

Bankanın temel misyonu özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

vatandaşların hayat kalitesini yükseltebilmeleri için yükseltilen programlarda 

devletlere yardımcı olmak, bu amaçla ülkelerin ihtiyaçlarına göre uygun strateji 

oluşturulması için ortaklıklar oluşturmaktır. Dünya Bankası (DB), söz konusu 

stratejilerin uygulanabilmesi için finansal destek yanında teknik danışmanlık 

desteği de sunmaktadır.  

DB, özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kalkınmaya yönelik uzun 

vadeli krediler sağlamakta, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru 

finansman akışı yoluyla dünya genelinde yaşam kalitesinin artırılmasını 

amaçlamaktadır. Bunun yanında, uygulanan finansman politikaları yoluyla 

fakirliği azaltmak amacıyla azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere proje ve 

program bazlı krediler de verilmektedir.
253

 

DB tarafından sağlanan finansman kaynakları ve uygulanan finansman politikaları 

zaman içinde çeşitli tartışmalara konu olmuştur. DB tarafından yoksulluğun 

azaltılması ve refahın artırılması amacıyla sağlanan kaynakların amaca ne ölçüde 

hizmet ettiği ve uygulanan finansman yöntemlerinin başarısı konusunda farklı 

görüşler ortaya çıkmıştır ve bu konudaki tartışmalar günümüzde de devam 

etmektedir. Çalışmada öncelikle Dünya Bankasının kurumsal yapısı ve işleyişi 

hakkında kısaca bilgi verilecek daha sonra DB tarafından uygulanan finansman 

yöntemleri ve politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.Çalışmanın 

bu bölümünde DB'nin kurumsal yapısı hakkında bilgilere değinilecektir. 

 

DÜNYA BANKASNIN KURUMSAL YAPISI 

Dünya Bankası'nın yönetim mekanizmalarına bakıldığında Guvernörler 

Kurulu'nun önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Dünya Bankası'nın 

hükümet hissedarları bir Guvernörler Kurulu tarafından temsil edilir. 184 üye ülke 

kendi guvernörlerini atamakta olup genel olarak bu guvernörler bakanlardır. 

Guvernörler, Dünya Bankası özel görevlere yönetim kurulunu seçmektedir ve 

Dünya Bankası başkanı yönetim kuruluna rapor vermektedir. 

Dünya Bankası genel algının aksine tek bir kurumdan oluşmayıp beş farklı 

kurumdan oluşan bir grup halinde faaliyetlerini yürütmekte olan bir uluslararası 

mali kuruluştur. Dünya Bankası grubunu oluşturan kurumlar Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası 
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Finans Kurumu (IFC), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Uluslararası 

Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)'dir.
254

 

 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD): 

1944 yılında kurulan IBRD, 184 üye taraf ülke tarafından yönetilmektedir. Düşük 

ve orta gelirli ülkelere kredi ve kalkınma yardımı sağlamaktadır. IBRD kendi 

fonlarının çoğunu uluslararası sermaye piyasalarında tahvil satışı yoluyla elde 

etmektedir. Dünya Bankası'nın esas borç verme organı olan IBRD, finansman 

kaynağını genellikle mali kurumlar, emeklilik fonları ve diğer kurumsal para 

yöneticileri ve bunun yanı sıra merkez bankalarına AAA-dereceli Dünya Bankası 

tahvilleri satmak suretiyle dünya mali piyasalarından elde etmektedir. Dünya 

Bankası sahip olduğu yüksek kredi reytingini kredi alan gelişmekte olan ülkelere 

düşük faizli finansman sağlamak amacıyla kullanmaktadır. IBRD, tarafından 

sağlanan finansman 15-20 yıl geri ödemeli şekilde düzenlenmekte olup 3-5 yıl 

arası geri ödeme yapılmamasını da içermektedir.
255

  

 

Uluslararası Finans Kurumu (IDA):  

1960 yılında kurulan IDA, 165 üye ülkeye sahiptir. Dünya Bankası'nın yoksulluğu 

azaltma misyonu desteklemede kilit rol oynamaktadır. IDA yardımları en yoksul 

ülkelere faizsiz kredi ve hibeler şeklinde sağlanmaktadır. IDA'nın mali kaynakları 

gelişmiş ve ekonomik durumu iyi olan üye ülkelerden ve bazı gelişmekte olan 

ülkelerden gelen katkılara, IBRD kârları ve IDA geri ödemelerinden oluşmaktadır. 

IDA aynı zamanda bağışçı ülkelerden ve diğer uluslararası kuruluşlardan yardımı 

harekete geçirmekte ve koordine etmektedir. IDA tarafından sağlanan kredilerin 

geri ödemeleri 35-40 yılı bulmakta ve krediler ilk 10 yılı geri ödemesiz olacak 

şekilde kullandırılmaktadır.
256

 

 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC):  

1956 yılında kurulan ve 178 ülke tarafından yönetilen IFC, gelişmekte olan 

ülkelerde özel sektör yatırımlarını finanse ederek ve hükümetlere ve işletmelere 

teknik yardım ve bilgi sağlayarak büyümeyi desteklemeyi hedeflemektedir. Aynı 

zamanda özel yatırımcılarla ortaklık halinde, gelişmekte olan ülkelerde iş 

girişimleri için hem kredi hem de sermaye finansmanı sağlamaktadır. IFC bu 

amaçla sermaye piyasalarının gelişmesi için çalışmalar yürütmekte, 

özelleştirmeler için danışmanlık hizmeti vermekte ve proje hizmetleri 
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sunmaktadır. IFC kredileri piyasa faizi üzerinden verilmektedir. IFC yatırımcıların 

özel sektöre girmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
257

 

 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA): 

1988 yılında kurulan MIGA, gelişmekte olan ülkelerde ticaret dışı risklerin neden 

olduğu zararlara karşı yabancı yatırımcılara garantiler sağlamak suretiyle 

doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmektedir.  Bunun yanında, gelişmekte olan 

ülkelerin yatırım imkânlarını desteklemesine teknik yardım sağlamaktadır ve 

yatırım önündeki muhtemel engelleri ortadan kaldırmak için hukuk hizmetleri 

sağlamaktadır. 165 ülke tarafından yönetilen MIGA, Hükümetlerin özel 

yatırımları çekebilmesi için danışma hizmetleri vererek ve yatırım fırsatları 

hakkındaki bilgiler vermektedir.
258

 

 

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID): 

1966 yılında kurulan ICSID, 142 ülke tarafından yönetilmektedir. ICSID, uzlaşma 

veya tahkim yoluyla yabancı yatırımcılar ile ev sahibi ülkeler arasındaki yatırım 

ihtilaflarının çözümlenmesi için imkân sağlamaktadır. Böylelikle, devletler ve 

yabancı yatırımcılar arasında karşılıklı güven atmosferinin gelişmesini sağlamayı 

hedeflemektedir.  Ayrıca yabancı yatırım kanunları ile ilgili yayınlar ve 

araştırmalar yürütmektedir.
259

 

 

DÜNYA BANKASI FİNANSMAN POLİTİKALARI 

Dünya Bankası tarafından sağlanan finansman kaynaklarının talep görmesinin 

temel nedeni IDA tarafından sağlanan kredilerin faizsiz olması nedeniyle çok 

yoksul ülkeler tarafından tercih edilmesi ve IBRD tarafından orta gelir 

seviyesindeki ülkelere özel banka kredilerine göre daha uzun süreli geri ödeme 

süresi sunulmasıdır. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, Dünya Bankası'nın 

başlıca finansman kaynaklarının Dünya Bankası Bonoları, Donör Fonları, Güven 

Fonları, Yatırımcılar ve IDA geri ödemelerinden oluştuğu görülmektedir.  

Dünya Bankası kredilerinin iki ana model üzerinden sağlandığı ifade edilebilir. 

Bunlar yatırım ve kalkınma politikası kredileri şeklinde sınıflandırılabilir. Banka 

ve borçlananın hedefler, bileşenler ve çıktılar üzerinde anlaşmasıyla kredi süreci 

başlamaktadır. Kredinin onaylanmasından ve etkin hale gelmesinden sonra 

borçlanıcı uygulama faaliyetlerine geçiş yapmaktadır. Banka uygulamayı 

izleyerek sonuçları değerlendirir. 
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Dünya Bankası kredi yanında bilgi desteği vermekte, araştırma faaliyetleri 

yürütmekte,müşterilere analiz ve tavsiyeler sunarak uzun süreli politikalar 

geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Dünya Bankasının uygulama ortakları, 

müşteri ülke hükümetleri, sivil toplum temsilcileri, özel sektör, çok taraflı 

kalkınma bankaları, iki taraflı donörler ve Birleşmiş Milletler'e bağl kurumlardan 

oluşmaktadır. Bir diğer uluslararası mali kuruluş olan Uluslararası Para Fonu 

(IMF)'ye kıyasla Dünya Bankası çeşitli politika farklılıklarına sahiptir. Dünya 

Bankası yoksulluğu azaltan uzun süreli sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı 

hedefler ve sadece gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere kredi vermektedir. 

IMF ise küresel parasal birliği, mali istikrarı ve uluslararası ticareti desteklemekte 

olup ödemeler dengesi zorunluluklarında problemlerle karşılaşan zengin ve yoksul 

ülkelere geçici finansal destek sağlamaktadır.
260

 

 

Dünya Bankası Tarafından Sağlanan Finansman Kaynakları 

Yatırım Projesi Finansmanı (IPF); yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması için gerekli olan fiziki / sosyal altyapıyı oluşturan 

faaliyetler için hükümetlere IBRD kredisi, IDA kredisi / hibe ve garanti 

finansmanı sağlamaktadır. Altyapı, insani gelişme, tarım ve kamu yönetimi 

sektörlerinde yoğunlaşan tüm sektörlerde kullanılmaktadır. IPF, uzun vadeli (5 

ila 10 yıllık ufuk) odaklıdır ve sermaye yoğun yatırımlar, tarımsal kalkınma, 

hizmet sunumu, kredi ve hibe teslimi [mikro kredi dahil], toplum temelli 

kalkınma ve kurum binası gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Ticari 

kredilemenin aksine, IPF sadece finansman ihtiyacı olan borçlu ülkelere 

kaynak tedarik etmekle kalmaz, aynı zamanda sürekli, küresel bilgi transferi ve 

teknik yardım için bir araç işlevi de görür. Bu süreç, proje hazırlığının 

kavramsal aşamalarında analitik ve tasarım çalışmalarına destek verilmesi, 

uygulama sırasında teknik destek ve uzmanlığın (proje yönetimi ve güvence ve 

güvenlik önlemleri alanlarında da dahil olmak üzere) ve proje boyunca 

kurumsal destek oluşturulmasını içermektedir. 

Kalkınma Politikası Finansmanı (DPF); sürdürülebilir, ortak büyüme ve 

yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olmak için IBRD kredisi, IDA kredisi / 

hibe ve hükümetlere ya da bir politika ve kurumsal eylem programı için politik 

alt bölümlere bütçe desteği sağlamaktadır. DPF, borçlunun fiili veya beklenen 

kalkınma finansman gerekliliklerini sağlamasına yardımcı olmak için süratli bir 

finansman sağlar. DPF, bir kamu politikası yönetiminin güçlendirilmesi, 

yatırım ortamının iyileştirilmesi, hizmet sunumunun iyileştirilmesi için 

darboğazların ele alınması ve ekonominin çeşitlendirilmesi gibi bir politika ve 

kurumsal eylem programı aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmanın 
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sağlanmasında borçluya destek olmayı amaçlamaktadır. DPF, bu tür reformları 

borçlunun kendi uygulama süreçlerine ve sistemlerine tabi olan tahsis 

edilmemiş genel bütçe finansmanı yoluyla desteklemektedir. Banka'nın bir 

ülkede DPF kullanımı, Ülke Ortaklık Çerçevesi (CPF) kapsamında 

belirlenmektedir. DPF politikası, ülke sahipliğini ve uyumunu, paydaş 

danışmanlığını, bağış koordinasyonunu ve sonuçlarını vurgulamakta ve güvene 

dayalı risklerin ve desteklenen politikaların potansiyel çevresel ve dağıtımsal 

sonuçlarının sistematik bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. DPF 

krediler, krediler veya hibeler olarak genişletilebilir. Fon, müşteriye aşağıdaki 

koşullara bağlı olarak kullandırılabilir: 

 Banka tarafından IMF değerlendirmelerinden alınan girdilerle 

belirlenen yeterli makroekonomik politika çerçevesinin sürdürülmesi 

 Genel reform programının tatmin edici bir şekilde uygulanması 

 Banka ile müşteri arasında kararlaştırılan bir dizi kritik politikanın ve 

kurumsal eylemlerin tamamlanması. 

 

Kalkınma Politikası İşlemleri: Öncelikli Operasyonlar 

Öncelikli Operasyonlar, kalkınma politikası operasyonu tarafından desteklenen 

bir programın hedeflerine ulaşılması için kritik sayılan politika ve kurumsal 

eylemlerdir. Bunlar, ödemeden önce her işlem için yerine getirilmesi gereken 

kredi sözleşmesinde tanımlanan yasal şartları sunar. 1980'den bu yana tüm 

geliştirme politikası operasyonları için önceki eylemlerin bir veri tabanı, her 

mali yılın sonunda Operasyon Politikası ve Ülke Hizmetleri Başkan 

Yardımcılığı tarafından her yıl güncellenmektedir. 

 

Sonuçlar için Program, fonların tanımlanmış sonuçların teslimi için doğrudan 

ödenmesini, ülkelerin kendi gelişim programlarının tasarım ve uygulamalarını 

geliştirmelerine yardımcı olarak kurumları ve bina kapasitesini güçlendirerek 

kalıcı sonuçlar elde etmelerini sağlamaktadır. 

Güven fonları ve hibeler, özellikle kırılgan ve krizden etkilenen durumlarda, 

faaliyetlerin ölçeklendirilmesine olanak tanımaktadır; Dünya Bankasının kredi 

verme kabiliyetinin sınırlı olduğu durumlarda Banka Grubunun destek 

sunmasını sağlamak; doğal afetlere ve diğer acil durumlara karşı acil yardım 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

Özel sektör seçenekleri: Özel sektörün finansmanı için doğrudan yatırım ve 

garantiler MIGA ve IFC tarafından sağlanmaktadır. Garantiler, özel sektör 

projeleri için Dünya Bankası (IBRD / IDA) aracılığıyla da sağlanabilmektedir. 

 

Çok aşamalı Programatik Yaklaşım (MPA); ülkelerin tek bir program altında 

bir dizi küçük bağlantılı işlem (veya aşama) olarak uzun, büyük veya karmaşık 

bir bağlantı kurmasına olanak tanır. Yatırım Proje Finansmanına ve Sonuçlara 
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İlişkin Programa uygulanabilir ve tek başına bir araç olarak 

uygulanmamaktadır. MPA, ülkelerin tek bir program altında bir dizi küçük 

bağlantılı işlem (veya aşama) olarak uzun, büyük veya karmaşık bir bağlantı 

kurmasına izin vermektedir. Tek bir kredinin aşamalara ayrılması sonucu 

banka müşterileri, hem Banka hem de müşteriler için finansal kaynakların daha 

verimli kullanılmasına izin vererek, borçlanma ihtiyaçlarını finansman 

ihtiyaçlarıyla daha yakından eşleştirebilirler. Bu “uyarlanabilir yaklaşım” aynı 

zamanda kalkınma hedeflerini desteklemek için diğer sermaye kaynaklarının 

kalabalıklaşma potansiyelini güçlendirmeyi hedeflemektedir. MPA 

programlarının sonraki aşamaları, yönetim gözden geçirmeleri, güvene dayalı 

değerlendirmeler, çevresel ve sosyal güvenceler değerlendirmeleri ve 

zamanında kamuya açıklanmış açıklamalar ve etkilenen insanlarla istişare ile 

ilgili tüm Dünya Bankası politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalarak ayrı 

operasyonlar olarak hazırlanmaktadır.
261

 

Dünya Bankasının hibe dışında hibe dışında sağladığı fonların bir takım 

maliyetleri söz konusudur. Banka kullandırdığı krediler ile ilgili olarak, faiz ve ön 

ödeme komisyonu adı altında çeşitli gelirler elde etmektedir. Bunların dışında, 

vermiş olduğu kredilerin borçlusu tarafından kullanılmayan kısmı üzerinden 

taahhüt komisyonu tahsil edilmektedir. Bu yüzden kullanılan fonların net maliyeti 

hesaplanırken faiz dışındaki masrafların da göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Banka kaynaklarının maliyetinin hesaplanmasında dikkat edilmesi 

gereken diğer bir nokta da, belki de en çok eleştirilen hususlardan birisi olan, 

danışmanlara ödenen ücretlerin yüksekliği ve danışman seçiminde Bankanın 

ortaya koyduğu kısıtlamalardır.
262

 

 

SONUÇ  

Dünya Bankası yukarıda yer verilen finansman kaynakları ve uyguladığı 

politikalar yoluyla 2013 yılından itibaren yeni iki temel strateji belirlemiştir.  

 Şiddetli yoksulluğu azaltmak: Günde 1,25 Doların altında gelire sahip 

insan oranını 2030 yılında % 3 seviyesine indirmek 

 Paylaşılan refahı artırmak: Alt gelir seviyesinde olan ve nüfusun % 40'ını 

oluşturan kesim için refah artışını sağlamak. 

 

Yoksullukla mücadelenin Dünya Bankasının temel hedeflerinden biri olmasının 

yanında iki ölçülebilir hedef konularak yoksullukla mücadeleye ölçülebilirlik 

boyut katılması hedeflenmiştir. Refah artışı boyutunda ise yaşam standartlarında 
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 http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services 
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 Ergül Halisçelik,. Dünya Bankası’nın Yapısı, Faaliyetleri ve Türkiye’de Finansmanı 

Dünya Bankasınca Sağlanan Kredilerin ve Etkilerinin Değerlendirilmesi., Yüksek Lisans 

Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Akademisi, Adana, 2008, s.160 
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hızlı, sürdürülebilir ve içerici bir artış sağlanması hedeflenmektedir. Dünya 

Bankası partner kuruluşları ve paydaşlarıyla gezegenin geleceğinin ön plana 

alındığı, sosyal içermeyi odağa alan bir süreç planlamasına gitmektedir. Dünya 

Bankası bu hedeflere yönelik uygulamalar geliştirirken tüm uluslararası ortaklar, 

üye ülkeler, uluslararası kurumlar sivil toplum ve özel sektörle diyalog ve işbirliği 

halinde çalışmayı hedeflemektedir 

Dünya Bankasının finansman politikalarına ve uygulamalarına çeşitli eleştiriler 

getirilmektedir. Yoksullukla mücadelede hedeflere ulaşılamadığı, ülkelerin 

kalkınmasına katkı sağlamak yerine kalkınmayı yavaşlatan bazı kredi anlaşmaları 

yapıldığı, aktarılan fonların büyüme ve kalkınmada kullanılıp kullanılmadığının 

denetlenmediği, ülkelerin kurumsal yapılarının fonları kullanma konusunda 

yetersiz kalmasının önemsenmemesi gibi eleştiriler bu eleştirilere örnek olarak 

verilebilir.  

Buna karşın Dünya Bankası, yaptığı araştırmalar ve analizler neticesinde 

finansman politikalarında güncellemeye gitmektedir.Dünya Bankası, kurumsal 

yapısında, hibe ve kredi süreçlerinde, iş süreçlerinde yeniden yapıla ve politika 

değişiklikleri yoluyla finansman politikalarının etkinliğini artırmayı 

hedeflemektedir. Kurumsal bir izleme mekanizması yoluyla bu dönüşüm 

sürecinin izlenmesi hedeflenmektedir. Dünya Bankası strateji ve uygulamalarının 

etkinlik göstergelerini içeren bir Küresel İzleme Raporu yoluyla şeffaflık, 

saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin uygulamaya geçirilmesi 

hedeflenmektedir. Bunun yanında, strateji değişikliği yoluyla Dünya Bankasının 

öz kaynaklarının geliştirilerek bütçesinin artırılması da hedeflenmektedir. 

Dünya Bankasınca sağlanan finansman kaynaklarının ve kredi kullandırma 

mekanizmalarının modern tekniklerle yeniden düzenlenmesi ve kredi risk 

hesaplamalarının yeni yöntemlerle yapılması finansman politikalarının 

sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artıracaktır. Etkinliğin artırılması, maliyetlerin 

azaltılması ve süreçlerdeki karmaşıklığın azaltılması Dünya Bankası'nın mevcut 

temel hedefine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Finansal operasyonların 

maliyetlerinin azaltılması da bir diğer gereklilik olarak ifade edilebilir. 

Dünya Bankasının finansman politikalarında yapılacak değişikliklerin uygulama 

etkinliğine yansıması tüm üyelerin ve paydaşların ortak çabasıyla mümkün 

olabilecektir. Öte yandan Dünya Bankasının kurumsal yapısı ve personel 

yapısının güçlendirilmesi, yardımların sonuç odaklı bir yapıya kavuşturulması, 

yardımların izleme ve değerlendirmesinin daha etkin bir şekilde yapılması 

finansman politikalarının hedeflere katkı sunacak bir şekilde yeniden 

yapılandırılmasına katkı sağlayacaktır. Özel sektör, üye devletler, sivil toplum ve 

uluslararası mali kuruluşların desteği halinde Dünya Bankasının temel misyonuna 

uygun etkin sonuçlara ulaşması ve yoksulluğun azaltılarak gelir dağılımın 

iyileştirilmesine önemli ölçüde katkı sunabilmesi mümkün olabilecektir.  
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Öz 

İslam Konferansı Örgütü, 21 Ağustos 1969 tarihinde İsrail'in işgali altında bulunan 

Kudüs'teki, Al-Aksa Mescidi'nin yakılmasının İslam dünyasında uyandırdığı tepki 

üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslam Zirve 

Konferansında alınan bir kararla kurulmuştur. Örgütün ismi 2011 Haziran ayında 

Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

olarak değiştirilmiştir. Türkiye, İİT’ ye kuruluşundan bu yana üyedir ve faaliyetlerine faal 

katkı yapmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatının ekonomik ve mali konulardaki faaliyetleri 

ağırlıklı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 

(İSEDAK) tarafından yürütülmektedir. İİT'nin dört daimi komitesinden biri olan, ticaret, 

turizm, ulaştırma, tarım ve kırsal kalkınma, mali işbirliği, yoksulluğun azaltılması ve özel 

sektörle işbirliği alanlarında faaliyet gösteren İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari 

İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), 1981 yılında Mekke/Taif'te düzenlenen 3. İslam 

Zirve Konferansı tarafından kurulmuştur. 1984 yılında Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı’nın Başkan olarak seçilmesi ve aynı yıl bakanlar düzeyinde ilk 

toplantının gerçekleştirilmesiyle birlikte Fas Krallığı’nın Kazablanka kentinde 

düzenlenen Dördüncü İslam Zirve Konferansı’nda işlerlik kazanmıştır. İslam İşbirliği 

Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam dünyasının en 

önemli çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliği platformları arasında yer almaktadır. 

İSEDAK, İslam ümmetinin ortak kalkınma sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm 

bulmak amacıyla hizmet veren merkezi bir Forum niteliğindedir. Ticaret, ulaştırma, 

turizm, tarım, yoksulluğun azaltılması, mali işbirliği ve özel sektör işbirliği komitenin 

faaliyet alanları arasındadır. Bu çalışmada İslam İşbirliği Teşkilatının kuruluşu, yapısı ve 

işleyişi hakkında bilgiler verildikten sonra teşkilatın ekonomik ve mali işbirliği 

faaliyetlerini yürüten organizasyon olan İSEDAK ve faaliyetleri hakkında bilgilere yer 

verilecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Mali Kuruluşlar, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kalkınma 

 

An Evaluation On The Economic And Fınancıal Activities Of The Islamic 

Cooperation Organization 

Abstract 

The Organization of the Islamic Conference was established on the occasion of the 

Islamic Summit Conference held in Rabat on 22-25 September 1969 for the first time in 

Jerusalem on 21 August 1969, on the occasion of the Islamic world's reaction to the 
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burning of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem . The name has been changed to the Islamic 

Cooperation Organization (IIT) in the 38th Foreign Ministers' Council held in Astana in 

June 2011. Turkey, the organization is to contribute actively to iit'y member since and 

activities. The economic and financial activities of the Organization for Islamic 

Cooperation are mainly carried out by the Standing Committee on Economic and 

Commercial Cooperation of the Organization for Islamic Cooperation (COMCEC). The 

Standing Committee on Economic and Commercial Cooperation of the Organization for 

Islamic Cooperation (COMCEC), one of the four permanent committees of the OIC, is 

active in trade, tourism, transport, agriculture and rural development, financial 

cooperation, poverty reduction and cooperation with the private sector. It was founded by 

the 3rd Islamic Summit Conference. In 1984, he elected President of the Republic of 

Turkey and the President together with the implementation of the first meeting at the 

ministerial level in the same year the Kingdom of Morocco in Casablanca became 

operational at the Fourth Islamic Summit Conference held in the city. Islamic 

Cooperation Organization Economic and Commercial Cooperation Standing Committee 

(COMCEC) is one of the most important multilateral economic and commercial 

cooperation platforms of the Islamic world. COMCEC is a central forum serving to 

address the common development problems of the Islamic community and to find 

solutions to these problems. Trade, transport, tourism, agriculture, poverty reduction, 

financial cooperation and private sector cooperation are among the fields of activity of the 

committee. In this study, information about the organization, structure and functioning of 

the Organization for Islamic Cooperation will be given and evaluations will be made 

about the COMCEC, the organization that carries out the economic and financial 

cooperation activities of the organization. 

Keywords: International Financial Institutions, Islamic Cooperation Organization, 

Development 
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GİRİŞ 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletlerin ekonomideki rolünün artmaya 

başladığı görülmektedir. Bununla beraber 20.yüzyılın sonlarına doğru iletişim ve 

ulaştırma teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte küreselleşme olgusu 

ekonomik ve mali boyutlarıyla bir gerçeklik haline gelmiş ve ticaret hayatını 

derinden etkilemeye başlamıştır. Ülkelerin birbirleriyle daha kolay ekonomik ve 

mali işbirliği yapabilir hale gelmeleriyle çeşitli bölgesel ve uluslararası 

platformlar üzerinden işbirliği faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır.  

İslam ülkelerinin giderek artan uluslararası ekonomik rekabet ortamında başarıya 

ulaşması ve işbirliği yoluyla ekonomik güçlerini geliştirmeleri amacıyla 24 İslam 

ülkesi 1969 yılında Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelerek İslam Konferansı 

Örgütü'nü kurmuştur. 2011 yılında örgütün adı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

olarak değiştirilmiştir. Günümüzde 57 üyeye sahip olan teşkilatın 5 gözlemci 

üyesi bulunmaktadır
263

. Türkiye teşkilata kuruluşundan beri üye ülkeler 

arasındadır. 

Teşkilatın amacı, üye devletlerin kaynaklarını bir araya getirmek, üye ülkeler 

arasındaki dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek, bilim ve teknolojiyi yükseltmek 

ve kalkındırmak, tüm Müslüman ülkelerin mutluluğunu ve gelişimini güvence 

altına almak ve haklarını savunmak olarak tanımlanmıştır.
264

 

Dünya ekonomisinde görülen ve küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasında hızla 

etkisini gösteren ekonomik kriz ve konjonktürel durumlar karşısında bölgesel ve 

uluslararası işbirliği bir zorunluluk haline gelmiştir. Diğer uluslararası kuruluşlar 

gibi İslam İşbirliği Teşkilatı da ekonomik ve mali alanlarda işbirliği için 

bünyesinde çeşitli komiteler ve organizasyonlar oluşturmuştur. Çalışmada 

öncelikle teşkilatın kurumsal yapısı hakkında bilgi verilecek daha sonra teşkilatın 

ekonomik ve mali işbirliğine yönelik komite ve organizasyonlarının faaliyetleri 

hakkında bilgiler verilerek değerlendirmelerde bulunulacaktır.  

 

KURUMSAL YAPI 

                                                           
263

 Üye ülkeler: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap 

Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, 

Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, 

Kırgızistan, Kornorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, 

Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, 

Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, 

Yemen’dir. Suriye (Üyeliği 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde düzenlenen 4. Olağanüstü İİT 

Zirvesi’nde askıya alınmıştır.) 

Gözlemci ülkeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, 

Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland. 
264

 Sevgin, Hakan, and Atalay Çağlar. "İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama 

Analizi ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması." Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi 7.2 

(2017).s.222 
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İİT’nin kurumsal yapısına bakıldığında temel organlar olarak İslam Zirvesi, 

Dışişleri Bakanları Konseyi ve Genel Sekreterlik görülmektedir. En yüksek karar 

alma organı olan İslam Zirvesi, üye ülkelerin devlet başkanlarından oluşmaktadır. 

Olağanüstü toplantılar dışında üç yılda bir toplanan İslam Zirvesi’nin olağan 

toplantılarında; politika kararları alınmakta, kuruluşun hedefleri doğrultusunda yol 

haritası oluşturulmakta ve İİT’ ye üye ülkeleri ilgilendiren diğer meseleleri 

gözden geçirilmektedir. İslam Zirve toplantıları için gerekli düzenlemeleri 

Dışişleri Bakanları Konseyi ve Genel Sekreterlik yapmaktadır. 
265

 

1970 Mart ayında Cidde’de gerçekleştirilen Birinci İslam Dışişleri Bakanları 

Konferansında Genel Sekreterliğin oluşturulmasına ve Sekretaryanın Cidde'de 

faaliyet göstermesine karar verilmiş, ayrıca bir Genel Sekreter atanmıştır. 

Teşkilatın en üst düzeyde karar alma organı olan Zirve toplantıları her üç yılda 

bir, Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde düzenlenmektedir. Üye ülkeler 

zirve toplantılarına coğrafi gruplar (Arap, Asya ve Afrika) esasında dönüşümlü 

olarak ev sahipliği yapmaktadır.
266

 

İİT’nin görünen yüzü olan Genel Sekreterlik ise örgütün yürütme organıdır. 

Başlıca görevi, üye ülkeler arasındaki haberleşmeyi ve görüş alışverişini 

sağlamak; Zirve ve Bakanlar Konseyi’nin karar ve tavsiyelerinin uygulanmasını 

izlemek ve bu konuda rapor vermek; görevlerini yerine getirmede yardımcı 

organlara ve uzman kuruluşlara destek vermek ve programlarını koordine 

etmelerine yardım etmektir. Örgütün en üst düzey yöneticisi olan Genel Sekreter, 

Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından, en fazla iki dönem olmak üzere, beş yıllık 

bir süre için seçilmektedir. Atanacak Genel Sekreter, yardımcılarını Bakanlar 

Konseyi’nin onayına sunar ve örgütteki çalışanların atamasını yapar. Genel 

sekreterlik çalışanları görevlerini yerine getirirken örgüt dışında herhangi bir 

hükümet veya otoriteden emir ve talimat almaz.
267

 

Örgüt bünyesinde, İslam Zirvesi veya Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 

kurulan altı yardımcı organ bulunmaktadır. Genel kural olarak, örgüte üye olan 

ülkeler doğrudan ve kendiliğinden bu organlara da üye olmakla birlikte bazı 

üyeler bu alt kuruluşların bazılarına üye olmayarak çekince koymaktadırlar. İİT 

Şartında belirtilen yardımcı organlar şunlardır: İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik 

ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC); İslam Tarih, Sanat ve Kültür 

Araştırma Merkezi (IRCICA); İslam Teknoloji Üniversitesi (IUT); İslam Ticareti 

Geliştirme Merkezi (ICDT); Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi (IIFA); ve İslam 
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 Hüseyin, Ağır ve Mehmet Metin. "İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinin Kendi İçindeki Dış 

Ticareti." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi 7.2: s.127 
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 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, , 

http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/TR,132210/islam-isbirligi-teskilati-iit.html,  

Erişim Tarihi:29.08.2018 
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 Ataman, Muhittin, and Ayşe Nur Gökşen. "Sembolizm ve Aktivizm Arasında İslam İşbirliği 
Teşkilatı." SETA, 2014. s.12, s.13 
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Dayanışma Fonu ve Vakfı (ISF). Her bir yardımcı organın başında Genel 

Sekretere tarafından atanan bir Genel Direktör bulunmaktadır. 

İİT bünyesinde her biri kritik önemi haiz bir konuda kurulmuş ve her biri farklı bir 

ülkenin devlet başkanının himayesi altında faaliyetlerde bulunan dört daimi 

komite vardır. Bu komitelerin toplantılarına üye ülkelerinin ilgili bakanları 

katılmaktadır. Bunlar da Kudüs Komitesi, Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi 

Komitesi (COMIAC), Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK, 

COMCEC) ve Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) 

adlı komitelerdir. Bu komiteler, İİT’nin ekonomik ve ticari işbirliğini öngören 

kararlarının uygulanmasını izlemek ve üye ülkelerin bu konulardaki kapasitelerini 

arttırmak ve öneriler sunmakla görevlendirilmiştir.
 268

 Önemli işbirliği programları 

geliştiren İSEDAK ticaret, sanayi, tarım, gıda, ulaştırma, haberleşme, enerji, 

maliye, sağlık, nüfus ve teknik işbirliği gibi hemen tüm ekonomik sektörlerde 

Müslüman ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmıştır.
269

 

İİT’nin en aktif ve en etkili kuruluşu olan İslam Kalkınma Bankası (İKB), 1974 

yılında kurulmuş, bir yıl sonra da faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Cidde’de 

bulunan ve şubesi bulunmayan İKB, para birimi olarak, IMF’nin Özel Çekme 

Hakkı’yla (special drawing right)12 eşdeğer olan İslam Dinarı’nı kullanmaktadır. 

Bankanın başlıca amacı, üye ülkelerin ve Müslüman halkların sosyal gelişmesini 

ve ekonomik kalkınmasını desteklemek, bu yönde teknik yardımlarda bulunmak, 

proje ve dış ticaret kredisi vermektir.
270

 

 

EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ 

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulan İstatistikî, Ekonomik, Sosyal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve 

Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile birlikte teşkilatın ekonomik ve mali 

faaliyetleri açısından belirleyici ve yürütücü rol oynamaktadır. İstatistikî, 

Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin temel amacı İslam İşbirliği 

Teşkilatı Üye Devletleri arasında sosyo-ekonomik işbirliği ve kalkınma sürecini, 

istatistik, araştırma, eğitim ve teknik işbirliği alanlarında faaliyetler üstlenerek 

desteklemektir. Merkezin özel amaçları
271

 ; 
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• Üye Devletlerin kullanımı ve kullanımı için sosyo-ekonomik istatistikleri ve 

bilgileri toplamak, harmanlamak ve yaymak; 

• Üye Devletler arasında işbirliğini başlatacak ve geliştirecek teklifler üretmeye 

yardımcı olacak ekonomik ve sosyal kalkınma konularında ekonomik ve sosyal 

araştırmaları üstlenmeli; 

• Üye Devletlerin ifade edilmiş ihtiyaçlarına göre seçilmiş alanlarda eğitim 

programlarını organize etmek ve desteklemek, özellikle de İİT'nin genel 

hedeflerinin yanı sıra ilgili konularda kendi idari ve teknik personelinin 

eğitilmesine yardımcı olmak. 

• Merkez aynı zamanda teknik işbirliği için İİT'nin odak noktasıdır. 

 

İslam İşbirliği Teşkilatının ekonomik ve mali işbirliği faaliyetleri ağırlıklı olarak 

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 

tarafından yürütülmektedir.İSEDAK, İslam dünyasının en önemli çok taraflı 

ekonomik ve ticari işbirliği platformudur. İSEDAK, İslam ümmetinin ortak 

kalkınma sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla hizmet 

veren merkezi bir Forum niteliğindedir.
272

 

İİT’nin dört Daimi Komitesi’nden biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif’te 

düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansı’nda kurulmuştur. 1984 yılında 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Başkan olarak seçilmesi ve aynı 

yıl  bakanlar düzeyinde ilk toplantının gerçekleştirilmesiyle birlikte Fas 

Krallığı’nın Kazablanka kentinde düzenlenen Dördüncü İslam Zirve 

Konferansı’nda işlerlik kazanmıştır. İSEDAK’ın, dört kıtaya yayılmış toplam 57 

Üye Ülkenin yanı sıra 5 de Gözlemcisi bulunmaktadır. 

 

İSEDAK’ın amaçları: 

 İslam Ümmetinin önündeki ekonomik sorunları ele almak ve Üye Devletlerin 

kalkınma çabalarına katkıda bulunmak. 

 Bilgi üretmek ve yaymak, tecrübe ve en iyi uygulamaları paylaşmak, 

Strateji’de yer verilen vizyon ve ilkeler doğrultusunda Üye Devletler arasında 

ortak bir anlayış geliştirmek ve politikaları birbirine yaklaştırmak. 

 Uluslararası ekonomik ve ticari meselelerin tartışılması için Üye Devletlere 

yönelik merkezi bir forum olarak görev yapmak. 

 Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine 

yönelik bütün imkanları araştırmak. 

 Üye Devletlerin refahını artırmaya yönelik programlar hazırlamak ve öneriler 

sunmak. 
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 İİT’nin Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili 

faaliyetlerinin genel koordinasyonunu sağlamak şeklinde sıralanabilir.
273

 

 

İSEDAK, Zirve Konferansı’na karşı sorumlu bir Bakanlar Komitesi olarak, İİT’ye 

üye ülkelerin ekonomi ve ticaret bakanlarının yıllık toplantıları yoluyla en yüksek 

seviyede bütün ekonomik işbirliği faaliyetlerinin koordinasyonu ve takibiyle 

görevlendirilmiştir. İSEDAK’ın temel kılavuz ilkeleri, 1981 tarihli 3. İslam 

Zirvesi’nde kabul edilmiş olan ve on ayrı alanda işbirliğini geliştirmeye yönelik 

öneriler içeren ‘Üye Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğini Güçlendirme Eylem 

Planı’nı temel almıştır. 1981 yılında gerçekleştirilen 3. İslam Zirvesi’nde kabul 

edilen İSEDAK'ın ilk eylem planında belirlenen işbirliği alanları: (1) Ticaret, (2) 

Sanayi, (3) Tarım ve Gıda, (4) Ulaştırma, Haberleşme ve Turizm, (5) Bilim ve 

Teknoloji, (6) Enerji, (7) İşgücü ve Sosyal Konular, (8) Parasal ve Mali Konular, 

(9) Nüfus ve Sağlık ve (10) Teknik İşbirliği’dir.
274

 

 

İşbirliği Alanları 

Ticaret 

Ülkeler ihracat bakımından daha büyük tüketici piyasalarına erişim sağlamak, 

yeni istihdam fırsatları yaratmak, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve en 

önemlisi sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik büyüme sağlamak gibi çeşitli 

amaçlar doğrultusunda, bilhassa bölgesel anlamda ekonomik entegrasyon 

arayışına girmektedir. Konunun öneminin farkında olan İSEDAK, kurulduğu 

1984 yılından bu yana ticaret ile ilgili çeşitli programları hayata geçirmiştir. 

Halihazırda İİT-içi ticaretin arttırılmasına yönelik olarak İSEDAK gündeminde en 

önemlisi İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) gibi önemli programlar/projeler 

bulunmaktadır. 

İİT-içi ticaret hacmi ve payı, son yıllarda yükselen bir grafik sergilemektedir. İİT-

içi toplam ticaretin itibari değeri, 2005 yılında 271,45 milyar ABD Dolar olarak 

karşımıza çıkarken bu rakam 2015 yılında 694,23 milyar ABD Doları’na 

yükselmiştir. İİT-içi ticaret oranı ise aynı süre zarfında % 15,50’den % 20,33’e 

yükselmiştir. 

Ticari işbirliği çerçevesinde İSEDAK Stratejisinin yeni bir uygulama 

mekanizması olan İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu, belirlenen teknik konuları 

görüşmek üzere yılda iki kez Ankara’da bir araya gelmekte olup Üye Ülke 

uzmanları arasında görüş alışverişinde bulunulması ve deneyim ile iyi 
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uygulamaların paylaşılması adına önemli bir platformdur. Strateji’nin ticaret ile 

ilgili bölümünde çıktı alanları olarak Ticaret Serbestisi, Ticaretin 

Kolaylaştırılması, Ticaret Finansmanı ve Ticaretin Teşviki belirlenmiştir. 

Ulaştırma 

Ulaştırma, ekonomik faaliyetler içerisinde vazgeçilmez bir role Ulaştırma ve 

İletişim, 2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi’nde, İSEDAK’ın altı 

işbirliği alanından biri olarak tanımlanmaktadır. Ulaştırma ve 

iletişim işbirliklerinin stratejik hedefi, “Üye Devletlerde ulaştırma ve iletişimin 

işleyişini, etkililiğini ve sürdürülebildiğini geliştirmek” olarak tanımlanmıştır. 

Strateji’nin ulaştırma ve iletişim ile ilgili bölümünde Düzenleyici Çerçeve, 

Kurumsal ve Beşeri Kapasite, Ulaştırma Altyapı Politikaları ile Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, çıktı alanları olarak belirlenmiştir. 

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu, Strateji’nin ilgili bölümlerinden beklenen 

çıktılar ve Çalışma Grubu üyelerine dağıtılan anketler aracılığıyla seçilen belli 

konulara her toplantıda yer vermektedir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, her bir 

toplantı ile ilgili analitik çalışmalar yapmakta olup bu çalışmaları, bütün çalışma 

grubu toplantıları öncesinde katılımcılarla paylaşmaktadır. İSEDAK 

Koordinasyon Ofisi, İİT Üye Devletleri’nin yanı sıra tüm dünyada sektörlerin 

genel durumu ile ilgili bilgi vermek amacıyla,söz konusu toplantılara ulaştırma ile 

ilgili sektörel görünüm raporları sunmaktadır.  

Turizm 

Turizm, küresel ekonomide önemli sektörlerden biri olup hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümenin yanı sıra 

yoksullukla mücadele ve istihdam oluşturulmasına da katkıda bulunur. Turizm, 

ayrıca ülkeler arasında kültürel anlayışın gelişmesini ve refahın artmasını sağlar. 

Turizm, aynı zamanda İSEDAK Stratejisinde işbirliği alanlarından biri olarak 

tanımlanmıştır. İSEDAK Stratejisi ile tanımlanan Stratejik Hedef, “İİT Üye 

Ülkelerinde sürdürülebilir ve rekabet gücüne sahip bir turizm sektörü 

oluşturmaktır.” Bu hedefe ulaşılması amacıyla Stratejide düzenleyici çerçeve, 

eğitim ve kapasite geliştirme programları, özel sektör katılımı, toplum temelli 

turizm programları ve pazarlama stratejileri başlıkları altında beş çıktı alanı 

öngörülmektedir. 

İSEDAK Stratejisi’nin işler hale getirilmesi amacıyla Turizm Çalışma Grubu 

kurulmuştur. Çalışma Grubu bilgi üretilmesi ve yayılmasının sağlanması, deneyim 

ile iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir anlayış oluşturulması ve bu alanda 

politikaların yakınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Turizm alanında potansiyel işbirliği alanlarının görüşülmesi ve turizm sektöründe 

yaşanan ortak sorunların belirlenmesi adına özel sektör temsilcilerinin bir araya 

getirilmesi amacıyla İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu oluşturulmuştur. 
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Forum, ayrıca özel sektör temsilcilerinin deneyim ve bilgi paylaşımında 

bulunabileceği düzenli bir iletişim aracı olarak faaliyet göstermektedir. 
275

 

Tarım 

Tarım, İSEDAK’ın önemli işbirliği alanlarından biridir. Kasım 2009’da 

İstanbul’da yapılan İSEDAK Ekonomik Zirvesi’nde öncelik sektör olarak 

belirlenmiştir. 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke’de gerçekleştirilen 4. 

Olağanüstü İslam Zirvesi’nde kabul edilen İSEDAK Stratejisi, tarımı İSEDAK’ın 

altı işbirliği alanından biri olarak tanımlamıştır. İSEDAK Stratejisinde, “Tarım 

sektörünün üretkenliğinin arttırılması ve üye ülkelerde gıda güvenliğinin 

sağlanması” stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla, 

İSEDAK Stratejisinde “verimliliği artırmak”, “düzenleyici çerçeve ve kurumsal 

kapasite”, “güvenilir ve güncel veri” ve “piyasa performansı ve piyasaya erişim” 

olmak üzere dört temel çıktı alanını öngörülmüştür. 

İSEDAK Stratejisinin uygulanması kapsamında İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 

(ÇG) kurulmuştur. Çalışma Grubu Toplantıları; tarım alanında bilginin 

üretilmesine ve yaygınlaştırılmasına, deneyimlerin ve iyi uygulamaların 

paylaşılmasına, üye ülkeler arasında ortak anlayışın geliştirilmesine ve bu 

alandaki politikaların yakınlaştırılmasına hizmet eden düzenli bir platform 

sunmaktadır. 

Yoksulluğun Azaltılması 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, yoksulluğun azaltılması anlamında son yıllarda 

önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen, yoksulluk oranları hala önemli sayıda 

ülke için yüksek olmaya devam etmektedir. Yoksulluk, İİT üye ülkelerinin önemli 

bir kısmı için de temel sorunlardan biridir. En Az Gelişmiş 48 ülkeden 21’i, İİT 

üyesidir. Ayrıca İİT nüfusunun dörtte biri, günde 1,90 ABD Doları sınırının 

altında bir parayla geçinmektedir. 

Yoksulluğun azaltılması, İSEDAK’ın daimi gündem maddeleri arasında yer 

almaktadır. Bu konu, ayrıca İSEDAK Stratejisi’nde işbirliği alanlarından biri 

olarak belirlenmiştir. Yoksulluğun azaltılması ile ilgili işbirliklerinin stratejik 

hedefi, “Üye Ülkelerde aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması” olarak 

belirlenmiştir. Strateji’nin yoksulluğun azaltılması ile ilgili bölümünde 

Yardımların Etkililiği, Yoksulların Üretim Kapasitesi, Finansal Kaynakların Etkin 

Kullanımı ve Yoksulluğun İzlenmesi çıktı alanları olarak belirlenmiştir. Bunun 

yanı sıra Kalkınma İçin İslam Dayanışma Fonu (ISFD) , Afrika İçin Özel 

Kalkınma Programı (SPDA),  ve İİT Üye Ülkeleri İçin Mesleki Eğitim ve 

Öğretim Programı (İİT‐VET) çerçevesinde yoksulluğun azaltılması alanında 

işbirliği çalışmaları yürütülmektedir. 
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Mali İşbirliği 

Mali işbirliği alanında, İİT üye ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik 

büyük bir potansiyel söz konusu olmasına rağmen, İİT Üye Ülkeleri’nde mali 

piyasaların büyük bir kısmı, küçük finansal piyasalar, ürün çeşitliğinin olmaması 

ve yetersiz altyapı nedeniyle sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

destekleyebilecek kadar etkili olamamaktadır.
276

 

İSEDAK bünyesinde mali işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesi, İSEDAK’ın ilk 

toplantılarını düzenlendiği tarih kadar eskidir. Bu alandaki işbirliği çalışmaları, 

son yıllarda yoğunlaştırılmış ve derinleştirilmiştir. Mali İşbirliği, İSEDAK 

Stratejisi’nde işbirliği alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Mali işbirliğinin 

derinleştirilmesi, Strateji’nin stratejik bir hedefi olarak tanımlanmaktadır. 

Strateji’de düzenleme ve denetlemeye yönelik işbirliği, sermaye akışları, mali 

piyasaların görünürlüğü, eğitim ve araştırma & geliştirme faaliyetleri ile istatistik 

gibi çıktı alanları öngörülmektedir. 

Ayrıca bu alanda Borsalar Forumu, İSEDAK Sermeye Piyasaları Düzenleyicileri 

Forumu ve Merkez Bankaları ile Para Otoriteleri arasında işbirliğine yönelik 

olarak devam eden pek çok çalışma bulunmaktadır.
277

 

Borsalar Arası İşbirliği 

İSEDAK tarafından, Üye Devletlerin Borsaları arasında 2005 yılında işbirliği 

başlatılmış ve bu kapsamda “İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları 

Forumu” kurulmuştur. Forum, İİT Üyesi Ülkelerin Borsaları ve ilgili kurumları 

için iletişim kanallarının açılmasına ve piyasa işlemlerini düzenleyen usul ve 

yönetmeliklerin uyumlaştırılmasına ağırlık vermektedir. 

Forum, bugüne kadar onbir kez bir araya gelmiş ve Üye Devletler Menkul 

Kıymetler Borsaları arasında işbirliğinin derinleştirilmesi anlamında önemli 

ilerlemeler kaydetmiştir. Ayrıca, S&P İİT/İSEDAK Endeksi ile ilgili çalışmalarını 

da tamamlamıştır. Endeks, 22 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da hizmete 

girmiştir. Endeks Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fas, 

Fildişi Sahilleri, Katar Kazakistan, Kuveyt,  Lübnan, Malezya, Mısır, Nijerya, 

Pakistan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün dahil 19 İİT üye 

ülkesinden 50 öncü firmanın performansını ölçmek üzere tasarlanmıştır. 

Endeks’in resmi lansman töreni, İSEDAK’ın 28. Toplantısı sırasında 

gerçekleştirilmiştir. 

İsedak Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu 

İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, 2011 yılında kurulmuş ve 

bu husus, İSEDAK 27. Toplantısında memnuniyetle karşılanmıştır. Forum, Üye 

Ülkeler arasında daha uyumlu politikaların oluşturulması ve düzenlemelerin 
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yapılması amacıyla, düzenleyici ve hukuki altyapı koordinasyonunun ve 

işbirliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. 

Forum’un Piyasa Gelişimi, Kapasite Geliştirme, İslami Finans ve Mali 

Okuryazarlık alanlarında Dört Görev Gücü bulunmaktadır. Bu görev güçlerinin 

temel amacı, İİT Üye Devletleri arasında hem küresel hem de bölgesel düzeyde 

deneyim ve bilgi paylaşımının hızlandırılması ve piyasaların gelişiminin 

desteklenmesidir. 

Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Arasında İşbirliği 

İSEDAK 24. Toplantısında alınan karar doğrultusunda, İİT Üye Ülkelerinin 

Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri, 3 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da bir araya 

gelmiş ve bu alanda deneyimlerin paylaşılması, kurumsal ve beşeri kapasitesinin 

arttırılması amacıyla düzenli olarak toplanma konusunda mutabakata varmıştır. 

Özel Sektör İşbirliği 

Üye Devletlerde, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması  ve yoksulluğun 

azaltılması için, özel sektörün rolünün artırılması kritik bir öneme sahiptir. Bu 

bakımdan, İİT Üyesi Devletler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine özel 

sektörün iştirakinin arttırılması, İSEDAK’ın önemli hedeflerinden biridir. Özel 

Sektör İşbirliği, her zaman İSEDAK Toplantılarının daimi gündem maddeleri 

arasında yer almıştır. 

Özel Sektör İşbirliği ile ilgili olarak, Özel Sektörün, Özel Sektör Toplantıları ve 

İslam Ticaret Fuarları gibi işbirliği çabalarının arttırılması için, İİT kuruluşları 

tarafından İSEDAK çatısı altında, çok önemli faaliyetler düzenlenmiştir. 

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA), İSEDAK’ın ilgili kararları 

doğrultusunda, yıllık Özel Sektör Toplantıları düzenlenmektedir. Bu Toplantılar, 

ortak sorunların tartışılması ve bu sorunların bertaraf edilebilme fırsatlarının 

değerlendirilmesi amacıyla, üye ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir araya 

getirmektedir. ICCIA, Özel Sektör Toplantıları ile ilgili raporları İSEDAK 

Oturumlarına düzenli olarak sunmaktadır. 

İslam Ticaret Fuarları, İİT-içi ticaretin geliştirilmesi amacıyla, ICDT tarafından 

İİT Üyesi Ülkelerden birinde iki yılda bir düzenli olarak yapılmaktadır. 

ICDT, ayrıca, Üye Devletlerde sektörel ticaret fuarları da düzenlemektedir. ICDT, 

Ticaret Fuarları ile ilgili raporları düzenli olarak İSEDAK Oturumlarına 

sunmaktadır. 

İSEDAK, Özel Sektör İşbirliği çerçevesinde KOBİ’lerin geliştirilmesi konusuna 

çok önem vermektedir. Bu bakımdan, İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun ilk iki 

toplantısı, sırasıyla, İİT Üyesi Devletlerde Kobi’lerin İhracatının Teşvik Edilmesi 
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ve İİT Üyesi Devletlerde Ticaret Finansmanına KOBİ’lerin Erişiminin 

İyileştirilmesi konularına odaklanmıştır.
278

  

 

SONUÇ 

İslam İşbirliği Teşkilatı, kuruluş amacı olarak üyeleri arasında ekonomik ve mali 

işbirliğinin artırılması, yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlanması, siyasi ve dini 

çatışmalara yönelik uzlaşmacı faaliyetler yürütülmesi gibi temel amaçlara sahiptir. 

Üye ülkelerin çoğunlukla az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşması 

nedeniyle ekonomik ve mali alanda işbirliğine gidilmesi üye ülkelerin kalkınması 

ve gelişmesi açısından büyük öneme sahiptir. Teşkilata üye ülkelerin birbirleri ile 

olan ticaretlerinin artırılması, üye ülkelerde ekonomik ve ticari kurumların 

kapasitelerinin geliştirilmesi, özel sektörün ve yatırımların desteklenmesi, bilgi ve 

teknoloji transferi yoluyla üretim ve büyümeye destek olunması gerekmektedir. 

Bu amaçla kurulan SESRIC ve ISEDAK komiteleri çeşitli faaliyetler yoluyla 

ekonomik ve mali işbirliğine katkı sunmaya çalışmaktadır. Ancak mevcut 

faaliyetlere ek olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ekonomik ve mali işbirliğine 

yönelik daha fazla finansal kaynak ve kurumsal destek sunmaları gerekliliği 

bulunmaktadır. Böylelikle teşkilatın kuruluş amaçlarından biri olan refahın 

yaygınlaştırılması hedefine katkı sağlanabilecektir. 
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Özet  

Bu araştırmada lokantacılık/restoran sektörü kalite bileşenlerinin neler olduğu 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak sektör temsilcileriyle derinlemesine 

görüşmeler yapılarak kalite alt bileşenlerine ait ifadeler kategorik olarak kodlanmıştır. 

Görüşmeler sonucunda olarak uygun ortam, servis elemanları genel tutumu, ürün kalitesi, 

hijyen ve genel temizlik ve yönetim anlayışı olarak toplam beş kalite alt bileşeni 

belirlenmiştir. Tartışma ve sonuç kısmında politika yapıcılar ve işletmelere çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Lokantacılık Sektörü, Kalite Bileşenleri, Nitel ve Nicel Uygulama 

 

Determınatıon Of The Qualıty Components Of The Restaurant Sector And 

Recommendatıons: Applıcatıon Of Bitlis 

Abstract 

In this research, it was aimed to determine what the quality components of the restaurant 

sector.  For this purpose, in-depth interviews were held with sector representatives and 

Participant expressions associated with quality subcomponents are categorized. As a 

result of interviews, five sub-components were labeled in total. These are suitable 

environment, general attitude of service staff, product quality, hygiene and general 

cleaning and management quality. At the conclusion of the research, various proposals 

were presented for the enterprises and policy makers in the region. 

Key Words: Restaurant Sector, Quality Components, Qualitative and Quantitative 

Application 
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GİRİŞ 

Kırsal bölgelerden şehirlere olan göç  ve şehirlerin daha da büyümesi, evden 

uzakta çalışılması, kadınların iş hayatına katılımı gibi nedenlere dayalı olarak 

bireyin kısıtlı olan zamanını en verimli bir biçimde değerlendirme isteği yiyecek 

ve içeceklerin tüketime hazır bir biçimde tüketimine olan talebi arttırmıştır 

(Scanlon 1992, 6). Bununla birlikte ekonomik bağlamda alım gücünün 

yükselmesi, yaşam biçiminin değişmesi ve tüketim alışkanlıklarındaki 

farklılaşmalar Türkiye’de yeme içme sektörünün hızla büyümesini sağlarken, 

restoran işletmeciliğine olan ilgiyi de arttırmakta (Yüksekbilgili, 2014) ve 

günümüzde restoran müşterilerin birçok seçeneğinin olmasına bağlı olarak 

düzeyini de etkilemektedir. Restoran sektörü için hizmet kalitesini geliştirme, 

rekabetçi avantajlar sağlamasından dolayı stratejik bir unsurdur ve rekabetçi 

koşulların türleri farlı türden stratejiler gerektirmektedir. Sanchez’ in (1996, s. 

121) de belirttiği gibi çoğu işletmeler kendi hizmet süreçlerini geliştirmek için 

yeni yetenekler geliştirmeye çabalamaktadır.  

Restoran işletmeleri hizmet sınıfı içerisinde ele alınmaktadır. Hizmet kalitesine 

ilişkin müşteri değerlendirmeleri iş performansını ve temel yeteneklerini 

geliştirmek ve güçlendirmeyi amaçlayan hizmet sağlayıcıları açısından kritik 

öneme sahip bilgilerdir (Jain ve Gupta, 2004). Hizmet, Zengin ve Erdal (2000) 

tarafından türekici yada tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak amacına 

yönelik olarak satılan ve herhangi bir somut ürünün mülkiyet devrini 

gerektirmeyen, fayda ve tatmin sağlayan soyut faaliyetler bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Kalite ise ihtiyaçların tatmini noktasında in iyiyi, en fazla fayda 

sağlayanın üretimine ilişkindir. Dolayısıyla hizmet kalitesi, tüketicinin satın almış 

olduğu hizmete yönelik algılamış olduğu tatmin düzeyiyle ilgili bir kavramdır. Bu 

nedenle, hizmet sağlayıcıların dahi iyi hizmet sunarak rekabet avantajı arayışına 

girmesi her zaman mümkün olabilmektedir (Lee, diğ., 2004). Powers ve Barrows 

(2003), hizmetin özellikle restoran sektöründe önemli veya temel bir unsur 

olduğunu ileri sürmektedirler. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konuları, 

restoran endüstrisi de dahil olmak üzere tüm kuruluşlara odak haline gelmiştir. 

Daha fazla ve daha şirketler, müşterilerini çekmek için hizmet kalitesini 

değerlendirmek ve geliştirmek zorunda kalmaktadır (Gilbert & Veloutsou, 2006).  

Konuya ilişkin araştırmalar incelendiğinde mekânın seçimi ve seçim kriterleri 

konusunda aşağıdaki başlıkların öne çıktığı görülmektedir. Bunlar; farklı 

mekanlarda yemek yemenin bir deneyim ve sosyalleşme aracı olarak algılanması, 

ürün kalitesi, öğünün doyuruculuğu, lezzet, menü çeşitliliği/özel ürünler, fiyat, 

yemek sunumu, güvenilirlik, heveslilik, kolaylık, güven aşılama, empati, yiyecek 

kalitesi, sosyal uygunluk, değer, ambiyans, temizlik, sağlıklı ürün, imaj, 

konum/kolay ulaşılabilirlik ve servis/servis hızı, hizmet kalitesi, tesisler, müşteri 

memnuniyeti, yiyeceklerin besleyiciliği, yiyeceklerin lezzeti, yiyeceklerin tazeliği 

gibi kalite odakların ön plana çıktığı görülmektedir (Lewis, 1981;  Auty, 1992; 

Bayraktar vd. 1995; Johns ve Tyas, 1996; Clark ve Wood; 1998; Zeithaml ve 
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Berry, 1998; Kivela vd., 1999; Johns ve Kivela 2001; Soriano, 2002; Gustafsson 

vd., 2004; Korkmaz, 2005; Pettersson ve Fjellström 2007; Tayfun ve Kara, 2007; 

Avcıkurt vd. 2007; Hyun 2010). Bununla birlikte çalışmaların tüketici 

araştırmalarına dayandığı görülmektir. Ancak kalitenin sadece müşteri bakış 

açısından inşa edilmesi günümüz kalite yaklaşımlarıyla açısından yetersiz 

kalmaktadır. Nitekim kalite inşasının tedarikçilerle ilişkilerden başlayıp satış 

sonrası hizmetlere kadar devam eden ve tüm süreçleri ilgilendiren bir yapıda 

oluşu organizasyon üyelerinin de kalite konusunda ne düşündüklerini önemli hale 

getirmektedir. Dolayısıyla konu bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak sektöründe 

ne düşündüğünün belirlenmesi önemli hale gelmektedir. Çünkü sayısız 

müşterilerle temas ettiklerinden dolayı müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini 

genelleyebilecek bilgiye de sahiptirler. Bu bakımdan hem iç hem de dış müşteriyi 

odağa alan yaklaşımlar kalite uygulamaları için bir gerekliliktir (Aktaş, 2002: 41). 

Bu yönüyle bu araştırmada literatürdeki bu eksikliği gidermek açısından başlangıç 

araştırması olarak lokanta/restoran işletmeleri sahip ve yöneticileriyle 

derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek sektöre ilişkin kalite bileşenlerinin 

neler olduğu belirlenmesi amaçlanmış ve elde edilen verilere dayalı olarak 

oluşturulan anket aracılığıyla da bu tespitlerin tüketici yönünden de tutarlı 

sonuçlar verip vermedi irdelenmiştir.  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

Bu araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda veri elde etmek için nitel 

araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Özellikle de keşifsel nitelikte çalışmalarda veri toplama aracı olarak bu teknikler 

tekniğine sıklıkla başvurulmaktadır
280

 (DiCicco Bloom ve Crabtree, 2006: 315; 

Şencan, 2007: 131; Özdemir, 2010: 134).  Çalışmada kullanılan veri toplama 

tekniği yorumsamacı (interpretive) bakış açısına göre düzenlenmiştir. Bu çalışma 

Lokanta/Restoran Kalite kavramını açıklayan boyutları ortaya çıkarmayı 

hedeflediğinden, araştırmamız yapıyı ortaya koyan gerçekler olarak keşifsel bir 

nitelik taşımaktadır. Araştırma bu yönüyle veri itkili (grounded approach)
281

 

(Özen, 2000: 6) yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Araştırmanın ikinci kısmında 

derinlemesine görüşmelerden elde edilen verilere dayalı bilgiler ışığında kapalı ve 

açık uçlu sorulardan toplam 64 sorudan oluşan bir anket formu oluşturulmuş ve  

728 kişinin katılımı sağlanmıştır.  
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Derinlemesine görüşmeler 17/10/2017 ve 31/10/2017 tarihleri arasında ikisi pilot 

çalışma olmak üzere toplam 11 lokanta/restaurant sahibi yada üst düzey 

yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir.  Araştırma sonucunda elde edilen verilerin 

güvenilirliği açısından ise iki farklı tutarlılık basamağı dikkate alınmıştır. İlkinde 

çalışmanın pilot denemesi yapılarak hem soruların farklı kişiler tarafından farklı 

algılanıp algılanmadığı belirlenmiş hem de araştırmanın standardizasyonu 

sağlanmıştır. İkincisinde ise grup görüşmelerinden elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde ortaya çıkabilecek yanlışların azaltılması açısından çözümleme 

tutarlılığına bakılmıştır. Odak grup görüşmelerinden elde edilen görüşmeci 

kayıtları anlam bütünlüğünün sağlanması ve içerik analizine uygun hale 

getirilmesi için metne dönüştürülmüştür.  Metne dönüştürülen veriler araştırmacı 

tarafından bir ay arayla, ayrı ayrı iki kez içerik analizine tabi tutulmuş ve 

çözümlemelerin tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür.  

Nitel araştırma yöntemleri içerisinde sistematik veri toplama yöntemi olan 

derinlemesine görüşme tekniği
282

 (Kitzinger, 1995), son zamanlarda sosyal 

bilimler alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalarda başlangıç araştırması 

olarak yaygın bir şekilde kullanılmakta
283

 (Çokluk vd., 2011: 98) ve ölçek 

geliştirme çalışmaları için sağlam bir temel oluşturmaktadır
284

 (Kitzinger, 1995). 

Bununla birlikte yapıyı ölçmek için oluşturulan ifadelerin kapsam ve görünüm 

geçerliliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kısımda kapsam ve görünüm 

geçerliliğini test etmek için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Uzman görüşü 

yapıyı ölçmek için kullanılan maddelerin nitelik ve nicelik olarak yeterliliğini 

ifade eden ve kapsam geçerliliğini belirlemede sıkça kullanılan yöntemlerden 

biridir
285

 (Tolay vd., 2016: 105). Kolayda örneklem yönteminin seçildiği 

araştırmada işletme ve iktisat bölümünde eğitimlerine devam eden toplam sekiz 

üniversite öğrencisi görev almış ve anketler yüz yüze doldurtulmuştur. 

Anketlerden elde edilen veriler üzerinde frekans analizi yapılmıştır.   

 

Tablo 1: Derinlemesine Görüşmeler Katılımcılar Tablosu 

 

Katilimcı 

 

Yaş 

 

Cinsiyet  

 

Eğitim 

 

Mesleği 

 

Toplam İş 

 

Görev Aldığı 

 

Şu An Çalışmış 

Olduğu 
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Kodları   Durumu 

 

 Deneyimi 

      (Yıl) 

Örgütün Türü Orgütteki Görevi 

K-1 39 Erkek Y. Okul. Aşçı 24 Lokanta/Restoran Sahip/yönetici 

 

K-2 51 Erkek Lise Kebap 

ustası 

36 Lokanta/Restoran Sahip/yönetici 

 

K-3 34 Erkek Lise yöneticilik 8 Lokanta/Restoran Yönetici/müdür 

K-4 44 Kadın Lisans yönetici 4 Lokanta/Restoran Sahip/yönetici 

K-5 59 Erkek Orta okul Aşçı  44 Lokanta/Restoran Sahip Yönetici 

K-6 37 Erkek lise Yönetici  20 Lokanta/Restoran Yönetici/müdür 

K-7 48 Erkek Yüksek 

Okul 

Muhasebeci 

/yönetici 

11 Lokanta/Restoran Sahip/Yönetici 

K-8 44 Erkek Lise Izgara 

Ustası 

26 Lokanta/Restoran Sahip/Yönetici 

K-9 56 Erkek İlkokul Aşçı  38 Lokanta/Restoran Sahip/Yönetici 

K-10 29 Erkek  Yüksek 

okul 

Yönetici  3 Lokanta/Restoran Sahip/Yönetici 

K-11 36 Erkek Lise  Izgara 

ustası   

18 Lokanta/Restoran Sahip/Yönetici 

 

 

BULGULAR  

Bu bölümde içerik analizine tabi tutulan veriler sınıflandırılarak tematik olarak 

kodlanmıştır.  Tablo 3’de belirli temalar altında toplanan katılımcı ifadeleri 

ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu doğrultuda (amaçla) ilk olarak yönetsel 

sessizleştirme olgusunu ortaya çıkaran boyutlar metin üzerinde işaretlenmiş ve 

aynı tema altında toplanabilecek ifadeler bir araya getirilerek ortak temalar 

oluşturulmuştur. 

  

Tablo 2: Lokanta/Restoran Kalite Bileşenleri 

TEMA VE GENEL İFADELER K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11  

UYGUN ORTAM             

1 İşletmenin Aile İçin Uygun Oluşu + + + + + + + + + + + 11 

2 İşletmede Çocuk Oyun Alanı 

Olması 

 + +  + + +   + + 7 

3 İşletmede Mescit Bulunması + +  + + +  +  + + 8 

4 Sigara İçme Alanı Bulunması + + + + + + + +  + + 10 
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5 Geniş ve Ferah Olması  + +    +     3 

6 Otopark Alanının Olması + + + + + + + + + + + 11 

7 Merkezi Konum  + +   +   +   4 

8 Mekanın dekorunun güzelliği +  + + + +  + + +  8 

9 Mekanın güvenli oluşu + + + + + + + + + + + 11 

TOPLAM 6 8 8 6 7 8 6 6 4 7 6 73 

ÖNEM YÜZDESİ %72,27 

SERVİS ELEMANI GENEL 

TUTUMU 

            

1 Çalşanların Müşteriye karşı olumlu 

Tavırları 

+ + + + + + + + + + + 11 

2 Müşteriyi iyi karşılama ve yer 

gösterme 

+ + + + + + + + + + + 11 

3 Müşteriye Güleryüzlü davranış + + + + + + + + + + + 11 

4 Disiplinli davranış  + + + + + + + + + + + 11 

5 Kıyafetlere özen gösterilmesi + + + + + + + + + + + 11 

TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

ÖNEM YÜZDESİ %100 

ÜRÜN (YEMEK) KALİTESİ             

1 Ürünün Lezzetli Olması + + + + + + + + + + + 11 

2 Fiyatının Uygun Olması +   + +    +  + 5 

3 Kaliteye Göre Fiyatlanması  + +  + + + +  + + 8 

4 Üretimde Kullanılan Malzemenin 

yeni ve günlük olması 

+ + + + + + + + + + + 11 

5 Yemeğin yanında garnitür ve 

mezelerin bolca verilmesi (İkram 

olarak) 

 + +   + + +  +  6 

6 Ürün Çeşitliliğinin fazla olması  + +   + + +  + + 7 

7 Ürünün görselliği + + +   + + +  + + 8 

8 Ürünün sıcak servis edilmesi + + + + + + + + + + + 11 

9 Siparişlerin erken servis edilmesi +  + + + +  + + + + 9 

10 Ürünün taze olması + + + + + + + + + + + 11 

11 Becerikli usta istihdamı + + + + + + + + + + + 11 

TOPLAM 8 8 10 7 8 10 9 10 7 10 10 97 

ÖNEM YÜZDESİ %80,16 

HİJYEN VE GENEL TEMİZLİK             

1 Çalışanların hijyen kurallarına 

uyması 

+ + + + + + + + + + + 11 

2 Kullanılan malzemenin temizliği + + + + + + + + + + + 11 

3 Lavabo ve tuvaletlerin temizliği + + + + + + + + + + + 11 

4 Dış çevre temizliği + + + + + + + + + + + 11 
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5 Kullanılan gıdanın temizliği + + + + + + + + + + + 11 

6 Ürünlerin hijyen kurallarına uygun 

sergilenmesi ve saklanması 

+ + + + + + + + + + + 11 

TOPLAM 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 

ÖNEM YÜZDESİ %100 

YÖNETİM ANLAYIŞI             

1 Yeniliğe Açıklık +  + +  + + +  +  7 

2 Sektörün Takip edilmesi + + + +  + + +  + + 9 

3 İletişim kalitesi +  + +  +  +  + + 7 

4 Ceza ve ödül sisteminin işletilmesi + + + + + + + + + + + 11 

5 Periyodik toplantıların yapılması +  + +  +  +  + + 7 

6 Çalışanların kararlara katılımının 

sağlanması 

+  + +  +  +  + + 7 

7 İşgören şikayetlerinin tarafsızca 
değerlendirilmesi 

+ + + + + + + + + + + 11 

8 Ücret adaleti + + + + + + + + + + + 11 

9 Çalışanların sigorta primlerinin 

yatırılması 

+  + +  + + + + + + 9 

10 Ücretli izin hakkı +     +    +  3 

11 İstihdam politikasının etkinliği +     +  +  +  4 

12 Personel değerlemede objektif 

kriterlerin kullanılması 

+ + + +  +  + + + + 9 

TOPLAM 12 5 10 10 3 12 6 11 5 12 9 95 

ÖNEM YÜZDESİ %71,96 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Lokantacılık/restoran sektörünün ele alınmış olduğu bu araştırmada, sektörün 

kalite bileşenleri işletme yöneticileriyle yapılan derinlemesine görüşmelerle 

irdelenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve beş alt bileşen 

etiketlenmiştir. Bu kalite belişenleri önem sırasına göre sıralandığında genel 

temizlik ve hijyen ile servis elemanı genel tutumlarının en yüksek yüzdeye sahip 

oldukları görülmektedir.  Üçüncü sırada ürün kalitesi yer alırken, dördüncü önem 

sırasını uygun ortam ve beşinci ve son önem sırasını ise yönetim anlayışının 

oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yönetim anlayışı ile ilgili elde 

edilen veriler yalnızca sektör temsilcilerinden sağlanmıştır. Ancak yönetim 

kalitesi boyutu farklı bir bakış açısıyla da değerlendirilmelidir. Nitekim Bitlis 

ilindeki sektöre yön veren büyük işletmelerin (çalışan sayısı ve masa sayısına 

göre) yönetim kalitesine çok daha fazla önem verdikleri Tablo 1 ve Tablo 3 

incelendiğinde görülmektedir. Bu işletmelerin büyüdükçe yönetim kalitesine olan 

ihtiyacın da fazlalaştığını göstermektedir. Dolayısıyla bu boyut farklı olarak ele 
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alınmalı ve diğer tüm boyutları için uygun ortam hazırlayan bir kalitesi alt zemini 

olarak değerlendirilmelidir.  

Bu noktada sektörle ilgili olarak hem sektör temsilcilerinin hem de politika 

yapıcıların çeşitli önlemler alması gerekmektedir.  

Politika yapıcıların için;  

1. Merkez içerisinde sosyal dinlence alanlarının arttırılması gerekmektedir.  

2. Daha farklı ve geniş alanların imara açılmasıyla yeni ve çağa uygun 

ulaşımı kolay mekanların yapılmasını sağlamak. 

3. Temizlik ve hijyen konularında işletmelerle yönetişim halinde olmak ve 

denetimleri sıklaştırmak.  

4. İnsanların bitlis merkezde ikamet etmesini sağlanmasına yönelik tedbirler 

almak. 

5. Görsel açıdan uygun çevre koşullarının oluşturulmasını sağlamak ve şehri 

daha yaşanası kılmak. 

6. Sosyal rahatsızlık konularında çalışmalar yaparak sorunu ortadan 

kaldırmak.  

Sektör yönetici ve temsilcileri için;  

1. İnsanların rahat etmesi için daha ferah ve güzel mekanlar inşa etmek 

2. Sosyo-kültürel yapıyı dikkate alarak gerekli müştemilatları (mescit, aile 

ortamı, sigara içme alanı, çocuk oyun alanı vb.) yapıya eklemek 

3. Restoran sayısını fazlalaştırarak alternatifleri arttırmak.  

4. Yeni ve farklı yemekleri menülere eklemek. 

5. Yörenin damak tadına uygun ürünler çıkarmak 

6. Yerel yemeklere menülerde yer vermek. 

7. Kaliteyi bozmadan en iyi fiyatlamayı yapmak 

8. Kötü kalite algısını yıkmak için sektör temsilcilerinin birlikte hareket 

etmesi ve yeni imaj çalışmaları gerçekleştirmeleri.  

9. Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmak.  

10. Hijyen ve temizlik konularında çalışanlarını bilinçlendirmek ve eğitmek. 

11. Servis elemanlarının disiplin içinde hareket etmelerini sağlamak. 

12. Çalışanların kendilerini daha donanımlı hale getirebileceği imkanlar 

sağlamak. 

13. Çalışanlara gerekli eğitimleri aldırmak.  

14. Çalışan haklarının tam olarak karşılanması 

15. Çalışanlar için dinlenme ve ücretli izin olanaklarının sağlanması. 

16. Özlük haklarının düzenlenmesi ve liyakatin dikkate alınması.  

17. Çalışanların düşüncelerinin dikkate alınması. 

18. Adil ücret yapısının oluşturulması 

19. Ödül ve ceza sisteminin etkin olarak işletilmesi. 
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Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri Arasında Eğitim 

Alanındaki İlişkiler 
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Özet: 

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarına kavuşan Orta 

Asya Türk Cumhuriyetleri; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ı ilk 

tanıyan ve siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri ilk kuran ülkeler arasında Türkiye 

Cumhuriyeti de yer almaktadır. Bu çalışmada, Cumhuriyeti 1990’lı yıllardan başlayarak 

günümüze kadar devam etmekte olan eğitim alanındaki ilişkiler ve işbirlikleri konularına 

değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri, Eğitim,   

 

Abstract: 

Central Asian Turkic Republics, which gained their independence after the collapse of the 

Soviet Union in 1991; Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan and the 

first to recognize the political, economic and cultural relations between the countries first 

established the Republic of Turkey are also included. In this study, it will be mentioned 

about the relations and collaborations in the field of education which is continuing from 

1990 to the present day. 

Keywords: Turkey, Central Asian Republics, Education,   
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Giriş: 

20. asrın son dönemi dünya siyasetinde önemli değişikliklerin yaşandığı bir 

dönem olmuştu.  Önce Doğu Avrupa ülkelerinde siyasi rejimler değişmiş, 

ardından, asrın iki süper gücünden bir olarak kabul edilen Sovyetler Birliği 

dağılmış, bu birliğin içinden 15 yeni cumhuriyet uluslararası arenaya çıkmıştı. Bu 

cumhuriyetlerden beşi (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 

Türkmenistan) Türk soylu devletlerdi. Bu çalışmada Türkiye ile SSCB dağıldıktan 

sonra bağımsızlıklarına kavuşmuş olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 

(Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) arasındaki eğitim 

alanındaki ilişkilerin hangi alanlarda istenilen düzeyde gittiği, hangi alanlarda 

yeni ve daha etkili politikaların gerekli olduğu üzerinde durulacaktır. 

Siyasî sebeplere bağlı olarak, 20. asır boyunca Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Aya 

Türk halkları Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve Türkmenler arasında ekonomik, 

kültürel ve sosyal herhangi bir ilişki kurulmamıştı. Bununla birlikte cumhuriyetin 

ilanından sonraki dönemde Türkiye’de, söz konusu halkların tarihileri, kültürleri 

ve edebiyatları ile ilgili araştırmalar yapılarak kıymetli eserler kaleme alınmıştı. 

Bu konuda Rusya’dan göç ederek Türkiye’ye gelen bir kısım aydınların önemli 

katkısı da olmuştu. Bu çalışmalar Anadolu Türklüğü ile Orta Asya (Türkistan) 

Türklüğü arasındaki kültürel bağların az da olsa korunmasını sağlamıştı. Ulu 

önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin ilanının 10. yıldönümünde 29 Ekim 

1933 tarihinde yaptığı konuşmasında belirttiği: “Bugün Sovyetler Birliği 

dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. 

Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı 

Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir. Ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı 

tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. 

İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde 

dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır 

olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak 

lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil 

bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü 

tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Dış Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. 

Bizim onlara yaklaşmamız gerekli.”
286

 sözleri ile SSCB’nin dağılmasının 

mukadder olduğunu öngörmüş ve bu coğrafyadaki Türk halkları ile Türkiye 

arasında sosyal ve kültürel ilişkileri kurmak için hazırlıklı olmayı vasiyet etmişti.  
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Her ne kadar Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalarla Orta Asya Türk halkları 

arasındaki tarihi ve kültürel bağlar korunmaya çalışılmış olsa da, Türkiye’nin, 

SSCB’nin yıkılmasından sonra egemen birer devlet olarak dünyada yerini almış 

olan bu cumhuriyetlerle ilişkiye girmeye tam olarak hazırlıklı olduğu söylenemez. 

Çünkü Sovyetler Birliği’nin bu kadar çabuk yıkılması beklenen bir gelişme 

değildi. Bununla birlikte Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında 

siyasi, kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkiler kısa süre içinde kurulabilmişti. 

 

Türkiye’nin Orta Asya Cumhuriyetleri İle Kurduğu İlk Temaslar: 

1990’lı yılların başında Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar öncesi dile getirdiği 

öngörüsünün haklılığı ortaya çıkmıştı. Sovyetler Birliği dağılmadan evvelki son 

döneminde dış dünyaya kapalı olan eski katı rejimi yumuşamıştı. Bu ortam 

Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB içerisinde yer alan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 

arasında resmî ilişkilerin başlamasına olanak sağlamıştı. 1990 yılı Kasım ayında 

dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen Taşkent’i ziyaret 

etmiş, ardından Aralık 1990’da dönemin Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek 

Kazakistan’a gitmiş, 5 Aralık 1990 tarihinde Türk ve Kazak Kültür Bakanları 

arasında Kültürel İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştı. Aynı yıl sivil kuruluşlar da 

Türk Cumhuriyetlerine yönelik faaliyetler içerisine girmişti. Prof. Dr. Turan 

Yazgan’ın başkanlığını yaptığı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri ile Güney Sibirya’daki özerk Türk bölgelerine bir gezi 

gerçekleştirmişti.
287

  

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ve bur birlik içerisindeki Türk 

cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarının ardından, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin karşısına “Türk Dünyası” olarak adlandırılan yeni bir bölge 

çıkmıştı. Türkiye, 1990’lı yıların başından itibaren dış politikasında, bu 

cumhuriyetlerle olan kültürel ilişkilerine özel bir önem vermiştir. Bağımsızlıkları 

yeni kazanan bu Türk cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan 

Türkiye, 1992 yılının ilk üç ayında onlarla diplomatik ilişkileri de kurmuştu. 27 

Nisan-3 Mayıs 1992 tarihlerinde dönemin başbakanı Süleyman Demirel Orta 

Asya’yı ziyaret etmişti. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kazakistan, 

Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ı kapsayan bir geziyi 1993 yılında 
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gerçekleştirmişti. Bu dönemde Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında 

140’tan fazla ikili anlaşma imzalanmıştır.
288

  

SSCB’nin dağılması ve Orta Asya cumhuriyetlerinin dünya sahnesinde yerini 

almasından sonra, dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de bu ülkelere yönelik yeni 

politikalar üretmeye başlamış ve bu politikalar doğrultusunda yeni işbirliği 

girişimleri başlatmıştı. Türkiye’nin Türk Dünyası ile olan ilişkilerini yeniden 

canlandırma maksadıyla yürütülen bu faaliyetlerin en önemli kısımlarından birini 

de eğitim alanındaki işbirliği ilişkileri oluşturmaktadır.
289

 Bu alanda, Orta Asya 

Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmasından hemen sonra uygulamaya 

konulan Büyük Öğrenci Projesi, son derece büyük önem arz etmektedir. 

 

Eğitim Alanındaki İlk İlişkiler: 

Türkiye ile Orta Asya Türk halkları arasında eğitim alanında ilişkilerin 

kurulmasının tarihi çok eskilere, Osmanlı İmparatorluğu zamanına kadar 

ulaşmaktadır. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve Osmanlı Devleti’ne İttihat ve 

Terakki Partisi’nin iktidara gelmesi ile Orta Asya’daki Ceditçi (Yenilikçi) 

hareketin önderleri, Türkistanlı gençleri eğitim almak üzere İstanbul’a 

göndermişlerdi. Buhara’dan 1991 yılında 15, 1913 yılında 30 öğrenci gelmişti. 

Eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen bu öğrenciler Genç 

Buharalılar ve Genç Hiveliler hareketleri içerisinde yer alarak, hem kendi 

Emirlerinin mutlakıyet yönetimine hem de Rusya’nın emperyalist politikalarına 

karşı mücadelenin içinde yer almışlardı. Dolayısıyla bu durum Çarlık Rusya 

hükümetini rahatsız etmişti. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin mağlup 

olması ve İttihat ve Terakki Partisinin iktidardan ayrılmasının ardından 

Türkistan’dan İstanbul’a öğrenci gelmesi işlemi de durmuştur.
290

 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında 100 yıldan uzun süredir 

kopmuş olan kültürel ilişkileri yeniden sağlamak ve bu cumhuriyetlerde Türkiye 

dostu genç bir nesil oluşturmak amacıyla 1992-1993 öğretim yılından başlayarak 
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Büyük Öğrenci Projesi uygulamaya konulmuştur. Bu projeyle söz konusu 

ülkelerden öğrencilerin Türkiye’ye gelerek üniversitelerde burslu olarak eğitim 

almaları sağlanmıştır. Öğrencilerin seçimi 1994 yılından itibaren Türk 

Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) ile yapılmaktadır. Bununla 

birlikte bu cumhuriyetlerdeki eğitim kurumlarında Türkiye Türkçesi öğretiminin 

yapılması için Türkiye’den öğretmenler gönderilmiştir
291

. 

Büyük Öğrenci Projesi’nin başladığı yıl, Orta Asya Cumhuriyetleri ve diğer 

akraba topluluklardan, 7 bini yüksek öğrenim ve 3 bini orta öğretim olmak üzere 

toplam 10 bin öğrencinin, Türkiye’ye getirilerek öğrenim görmeleri hedeflenmişti. 

Bu projenin amacı şu şekilde belirlenmişti; 

 Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarının eğitim düzeyini arttırmak, 

 Yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılamaya yardımcı olmak, 

 Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek, 

 Türk dünyasıyla kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak.
292

 

 

Türkiye Türkçesi yetersiz olan bu öğrencilere bir yıl süreyle dil eğitimi vermek 

üzere, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde Türkçe Öğrenim Merkezleri 

(TÖMER) açılmıştı. Bunlardan başka Bakü, Aşkabat, Bişkek, Almatı ve 

Duşanbe’de de birer TÖMER bulunmaktaydı.
293

 

Büyük Öğrenci Projesi ile belirlenen kontenjanlar tam olarak dolmamakla birlikte, 

öğrenim görmek üzere Orta Asya’dan gelen öğrencilerin büyük bir kısmı, çeşitli 

sebeplere bağlı olarak eğitimlerini tamamlayamadan ülkelerine dönmek zorunda 

kalmışlardır. 1992-2012 yılları arasında Kazakistan’dan gelen 3.721 öğrencinin 

1.132’si mezun olurken, Kırgızistan’dan gelen 3.404 öğrenciden 896’sı, 

Özbekistan’dan 1886 öğrencinin 291’i ve Türkmenistan’dan gelen 4.367 

öğrencinin 1.733’ü öğrenimlerini tamamlayabilmişti. Aynı durum orta öğretim 

için de geçerliydi. Bu durum orta öğrenim almak için gelen öğrenciler için de 

geçerlidir. 1992-2003 yılları arasında Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelen 1.533 

öğrencinin sadece 579’u okullarını bitirebilmişti. 2003 yılından itibaren, bu 
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cumhuriyetlerden orta öğretim için öğrenci alınmamaktadır.
294

 Orta Asya’dan 

öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen öğrencilerin, eğitimlerini yarıda 

bırakarak ülkelerine dönmelerinin en önemli sebeplerinden biri, Türkiye’de 

yaşadıkları ekonomik sıkıntılardı. Başlangıçta bu öğrencilere 100 Amerikan doları 

karşılığı olan Türk Lirası değerinde burs verilmekteydi. Bu miktar, o yıllar için 

Orta Asya Cumhuriyetlerinde çok yüksek alım gücüne tekabül etmekteydi. Buna 

bağlı olarak binlerce öğrenciyi Türkiye’ye göndermişlerdi. Fakat bu para 

Türkiye’de bir öğrencinin bir aylık masraflarını ancak karşılamaktaydı. Bununla 

birlikte 1999-2003 yılları arasında burslar, 55-60 dolar seviyelerine düşmüştü.
295

 

Zamanla burslar bir miktar artırılsa da bu miktar da yeterli değildi. Türkiye’de 

Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birliği Türkiye’de okuyan 7.500 öğrenci 

adına Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’e protesto dilekçesi 

göndermişlerdir. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı iken bursların 450 liraya 

çıkacağını söylemiş ancak bu gerçekleşmemiştir.
296

 

Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Özbekistan Cumhuriyeti’nde gelen 

öğrencilerin, eğitimlerini tamamlamadan ülkelerine dönmelerinin siyasi sebebi de 

bulunmaktadır. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, Türkiye’de 

yaşamakta olan Özbek muhalif liderler Muhammed Salih ve Abdurrahim 

Polatov’un Özbek öğrencileri etkileyeceğinden endişeye kapılmıştı. Kendi 

iktidarının tehlikeye gireceğinden korkan Kerimov, 1997 yılında Kökten dinci 

kurum ve kişilerden korumak gerekçesiyle, eğitimlerini bitirip-bitirmemelerine 

bakılmaksızın 2 bin öğrencisini geri çekmişti.
297

 

31 12 2012 tarihinde, yabancıların Türkiye’de eğitim görmesi konusu, 

Başbakanlık bünyesindeki Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na 

devredilmiştir. Bu tarihten itibaren Orta Asya Cumhuriyetlerinden öğrenciler, 

Büyük Öğrenci Projesi’nin yerine başlatılan ve vizyonu “Türkiye’nin burslu 

yabancı öğrenciler için sunulacak imkân ve fırsatlar bakımından dünyanın önde 

gelen ülkeleri arasında yer almasını sağlamak ve Türkiye’deki yabancı öğrenci 

sayısını artırmak”
298

 olarak belirtilen, Türkiye Bursları kapsamında gelmektedir. 
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Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri Arasındaki Eğitim ve Kültürel 

Alandaki İşbirlikleri: 

Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri ile bu ülkelerden öğrencilerin Türkiye’ye 

getirilerek okutulmasının haricinde kültürel ve eğitim alanlarında başka konularda 

da ilişki ve işbirliği içerisine girmişti. 1992 yılının 29 Eylül-3Ekim günleri 

arasında, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, “Türk Cumhuriyetleri Eğitim 

Bakanları ve Türk Halkları Temsilcileri II. Konferansı” toplanmıştı. Burada, Türk 

dünyasında edebiyat ve tarih konularında ortak bir program hazırlamak için bir 

komisyon kurulması kararlaştırılmıştı. Türk dünyası edebiyatçıları tarafından 

oluşturulan bir komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile 

işbirliğinde Ortak Türk Edebiyatı lise kitabı hazırladı. Bu kitap, Türk Dünyası 

Edebiyatı adıyla, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından 

basılarak Türk cumhuriyetlerine gönderilmiştir.
299

 

TİKA, Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, Türkiye’nin tarihi kültürel bağlarla sıkı 

sıkıya bağlı olduğu tabii coğrafyası ile güçlü bir işbirliği geliştirmek için 1992 

yılında kurulmuş olan bir teşkilattır. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 

Başbakanlığa bağlanmış olan bu teşkilat, 2011 yılında yeniden yapılandırılan bu 

teşkilat, 15 Temmuz 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
300

 2012 ile 

2016 yılları arasında TİKA, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde yürütülmekte 

olan Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğiticilerin Eğitimi Projesi kapsamında, 

Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan 564 eğitimci ve personele eğitim 

vermiştir.
301

  

Türkiye Bursları haricinde, kısa süreli olarak yüksek öğrenim öğrencilerinin ve 

öğretim elemanlarının karşılıklı olarak değişiminin sağlanması için de faaliyetler 

yürütülmüştür. Amacı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 

yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 

elemanı değişim programının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, 

kapsamı da yurtiçi yükseköğretim kurumları ile yurtdışı yükseköğretim kurumları 

arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ilişkin usul ve esasları kapsar
302

 

şeklinde hazırlanarak 23 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren Mevlana 

Değişim Programı ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak Orta Asya 
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Cumhuriyetleri dâhil olmak üzere yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 

öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yaşanmaktadır.  

Ortak Türk kültürünün oluşturulmasında, Türkiye ile Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri arasındaki kardeşlik duygularının güçlendirilmesinde; 12 Temmuz 

1993’te kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve 2010 yılında 

faaliyetlerine başlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TÜRK 

KENEŞİ) gibi kuruluşlar hiç şüphe yok ki önemli yer tutmaktadır. 

Türk Dünyası’nın UNESCO'su olarak adlandırılan TÜRKSOY, 1993 yılında, 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye 

Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da 

imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Bu teşkilata daha sonraları, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na özerk bölgeleri Tataristan, 

Başkurdistan, Altay, Saha, Tuva, Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı 

Gagavuz Yeri gözlemci üye olarak katılmışlardır.
303

 TÜRKSOY, sanatsal ve 

kültürel faaliyetlerle Türk Dünyası içindeki kültürel işbirliğinin gelişimine büyük 

katkı sağlamaktadır.  

  

Türkiye’nin Orta Asya Cumhuriyetlerinde Kurduğu Üniversiteler: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında 30 yıla yaklaşan 

eğitim alanındaki ilişkiler ve işbirliği politikaları arasında Türkiye’nin en büyük 

yatırımları Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’dir. Ahmet Yesevi Üniversitesi 31 Ekim 

1992 tarihinde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşma ile Kazakistan’ın 

Türkistan şehrinde; Manas Üniversitesi ise Kırgızistan ile Türkiye arasındaki 15 

Ekim 1993 tarihli ikili anlaşma ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te açılmıştır. 

29 Nisan-1 Mayıs 1992 tarihleri arasında, Kazakistan’ın o zamanki başkenti 

Almatı’da Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel arasında bir zirve 

gerçekleşmişti. Zirvenin son günü, 1 Mayıs 1992’de Türkiye ve Kazakistan 

arasında “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” 

imzalanarak, Kazakistan’ın Güney Kazakistan Vilayeti, Türkistan şehrinde 

bulunan Türkistan Devlet Üniversitesi iki ülkenin ortak üniversitesi olarak kabul 

edildi. Bu karar ile ilgili mutabakat zaptı 28 Eylül 1992 tarihinde Ankara’da 

                                                           
303

 http://www.turksoy.org/tr/turksoy/about 3 Eylül 2018 

http://www.turksoy.org/tr/turksoy/about


268 
 

imzalanmıştır
304

 Türkistan Devlet Üniversitesi, Sovyetler Birliği dağılmadan kısa 

süre önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından  “Orta 

Asya'nın tarihî ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrini kalkındırmak” temel 

göreviyle 6 Haziran 1991 tarihinde kurulmuştu. İki ülke arasında görüşmelerin 

tamamlanmasının ardından üniversite, 15 Ekim 1993 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi adıyla kurulma işlemini tamamlamış ve 

yönetimini Mütevelli Heyetine devretmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 

Türk-Kazak Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanlığını, üniversitenin kuruluş 

tarihi olan 1993’ten 2006 yılına kadar Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, 

2006-2008 tarihleri arasında Em. Org. Çetin Doğan, 2008-2015 tarihleri arasında 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Horata yürütmüştür. Bu 

görevi 2015 yılından bu yana, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa 

Yıldız yürütmektedir. Tüzük gereği üniversitenin rektörü Kazakistan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı, Rektör Vekili (Eş Rektör) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

tarafından atanmaktadır. Türkiye ve Kazakistan’ın dışında üniversitede, Türk 

Dünyasının birçok bölgelerinden gelen öğrenciler eğitim almaktadır.
305

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki eğitim 

alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de 

imzalanan anlaşmadan sonrasında açılmıştır.
306

 Yapım aşaması tamamlandıktan 

sonra Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te eğitim faaliyetlerine 1997-1998 eğitim-

öğretim yılından itibaren başlayan bu üniversitede Türkiye ve Kırgızistan’ın yanı 

sıra Ahmet Yesevi Üniversitesinde olduğu gibi, Türk Dünyasının çeşitli 

bölgelerinden öğrenciler okumaktadır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne 

öğrenciler Kırgızistan Devlet Sınavı ve Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarla girmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci kabulü, Rektörlük 

tarafından kurulan Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan Öğrenci Kabul 

Komisyonu koordinatörlüğünde yapılmaktadır.
307
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Sonuç: 

Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuştukları yılların hemen 

ardından başlayarak günümüze kadar gelen süreçte Türkiye Cumhuriyeti, bu 

ülkelerle eğitim alanındaki işbirliği konusunda, bütçesinden büyük paylar ayırarak 

önemli işler gerçekleştirmiştir. Bu işlerin büyük çoğunluğunda da önemli başarılar 

elde etmiştir. Ancak, özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerinden öğrencileri 

Türkiye’de eğitim görmeleri hususunda bazı aksaklıkların yaşandığı da bir 

gerçektir. Bu öğrenciler yaşadıkları ekonomik sıkıntıların yanı sıra onların 

barınma koşulları da yetersizdi. Kalabalık odalarda, kültürel ve sportif 

etkinliklerinin az olan ve yeterince rehberlik birimlerinin bulunmadığı yurtlarda 

kalan bu öğrencilerin Türkiye’ye uyum sağlamaları bir hayli zor olmuştur. Bu 

şartlar onların başarı durumunu da etkilemiştir. Burslu öğrencilerin neredeyse 

yarısının bursları bu başarısızlığa bağlı olarak kesilmişti. Binlerce öğrenci 

eğitimlerinde başarısız olmaları ve devamsızlık yapmaları dolayısıyla 

öğrenimlerini tamamlayamadan ülkelerine dönmek zorunda kalmışlardır.
308

 

Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesinden harcanan masraflar, beklenen 

sonucu vermeden zayi olmuştur. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında Türk 

Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında, yüz yıl sonra yeniden kavuşma ve 

buluşmanın verdiği heyecanla binlerce öğrencinin Türkiye’ye yüksek öğrenim 

görmek üzere getirilmesinin bir hata olduğunu düşünmekteyiz. Bunun yerine bu 

ülkelerden daha az sayıda öğrenciye, daha iyi şartlarda eğitim verilmesi, onların 

ülkelerine döndükten sonra Türkiye ile Türk Dünyası arasında bir köprü kurma 

vazifesini sağlayabilir. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen öğrencilerle, mezun 

oldukları üniversiteler arasında iletişi de istenilen düzeyde değildir. Bu iletişimin 

sağlanması hususunda Prof. Dr. İsa Özkan, bir vakıf aracılığıyla veya bir devlet 

birimi tarafından, elektronik ortamda bilgi bankası kurularak önemli gün ve 

olaylarda toplanma ve haberleşme imkânları sağlanmasının gerektiğini 

belirtmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerinin inisiyatif kullanarak 

Orta Asya Cumhuriyetlerinde, “Türkiye’de Öğrenim Gören Öğrenciler Derneği” 

kurulmasının gerektiğini dile getirmektedir.
309

 Bu görüşlerin son derece doğru ve 

olumlu sonuçlar getirecek çözümler olduğu kanaatindeyiz. 

Bunlara ilave olarak, Türk Dünyasının edebiyatçıları tarafından hazırlanan ve 

TİKA’nın maddi desteği ile basılarak Türk Cumhuriyetlerine dağıtılan Türk 
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309
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Dünyası Edebiyatı kitabı çok yararlı bir çalımadır. Bu gibi çalışmaların, başta 

tarih olmak üzere diğer alanlara da yayılması, Türk Dünyasının kültürel 

yakınlaşmasına büyük hizmeti olacaktır.  
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Göç Sürecinde Kimlik Oluşumu: Ulupamir Örneği 
 

Dr. Öğr. Üyesi Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU
 

                                                                                                       Nurullah ÇETİN
**

 

Öz 

İnsanlar, hayatlarını genellikle doğdukları yerlerde devam ettirmek ister ancak çeşitli 

nedenlerden dolayı gerek yaşadıkları bölgelerde gerekse ülkeler arasında yer değiştirmek 

zorunda kalmaktadırlar. Bu göç, gönüllü olabildiği gibi zorunlu nedenlerden de 

kaynaklanabilmektedir. Her ne sebepten olursa olsun başka ülkelere göç eden kişiler ve 

topluluklar değişik mağduriyetler ve sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Karşılaşılan problemler 

arasında en önemli olanı ise göçmenlerin, kendilerini kabul edecek ve onları kucaklayacak 

bir ülke bulabilmeleridir. Bu araştırmada söz konusu olan göç, zorunlu ve uluslararası 

göçtür. Nedeni ise SSCB’nin Kırgız toplumu üzerindeki baskı ve zulümleridir. Baskı ve 

zulümler nedeniyle ülkelerini, anılarını, akrabalarını ve dostlarını geride bıraktılar. Göç 

eden bireyler, beraberlerinde getirdikleri kimlikleri ve aidiyet duygularını da yavaş yavaş 

kaybetmeye başlarlar. Bu kayıplar yeni toplumsal oluşumları beraberinde getirir. Bölgede 

yaşayan yerel halk ile göç etmek zorunda kalan topluluk arasında kurulan kültürel temaslar, 

yeni anlam kazan unsurlar, kendilerine özgü has kültürel unsurların, yeni bir kimlik ve 

birlikte yaşama kültürünün oluşmasına sebep olur. Bu diğer bir anlamda her iki topluluk 

için yeniden sosyalleşmedir. Göç etmek zorunda kalan halklar için geliştirilen devlet 

politikaları ve ideolojiler de bu yeni oluşumun şekillenmesi ve kimliklerin yeniden inşa 

edilmesine etki eder.Söz konusu Ulupamir Kırgız Türkleri, Tanrı Dağlarında yaşayıp siyasi 

sebeplerden dolayı Capaarkul önderliğinde Afganistan’da bulunan Pamir yaylalarına 

sığınmışlardır. Ancak Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesiyle Pamir yaylasından 

Pakistan’a göç etmişlerdir. Pakistan’da 4 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye göç etme kararı 

almışlardır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Malatya ve Van illerine geçici olarak 

yerleştirilen daha sonra Van’ın Erçiş ilçesinde köy inşa edilerek kalıcı olarak yerleşimleri 

sağlanan Kırgız Türkleri, 36 yıldır bir arada yaşadıkları bölge halkıyla kaynaşmakta ve 

Kırgız kültürünü değişen yaşam koşullarına rağmen devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ulupamir, Kırgızlar, Göç, Kimlik, Aidiyet, Kültürel 

etkileşim. 

 
Abstract 

At the beginning of XX. century with the World War I, the Krygyz community have 

emigrated to Turkey in 1982 as a result of internal turmoil in the region which is depending 

on the struggle for dominance in the Middle Asia. As an effect of the forced migration, 

1100 Kyrgyz emigrated to Turkey. Afghanistan's Wakhan regions to Turkey, Kyrgyz 

community from the Pamir valleys were temporarily placed in the Malatya region. In 1983, 

it was permanently located in Ulupamir village of Erciş district of Van. After the 

immigration process, the Kyrgyz community faced many grievances. The most important 

of these is the integration and integration process in the region. In particular, the impact of 

identity and sense of belonging on the integration and integration process has been the 

subject of this study. As a dynamic concept, identity is constantly evolving and influenced 

by environmental factors. In this sense, the existence of Kyrgyz with their own identities 

and socio-cultural assets in the society requires a view that does not alienate different 

cultures. Identity formation in the Kyrgyz Turks during the migration period is determined 
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by the sense of belonging to communities called national identity or ethnic identity, nation 

or ethnic group. To be a nation, there is no need for a common origin, language, religion 

and race. A common history and cultural similarities are decisive. In this sense, Ulupamir 

Kyrgyz Turks are building their identities according to multiple cultural affiliations. In 

other words, instead of a formalist conception of identity, the concept of multiple identity is 

used. Many migrating Kyrgyz, Kyrgyzstan, Pamir and have developed a three-pronged 

affiliations, including Turkey. 

Keywords: Ulupamir, Kirghiz, Migration, Identity. 
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GİRİŞ 

Göç, her şeyden önce bir mekan değiştirme durumudur. Bireyler muhtelif 

sebeplerden dolayı yaşadıkları bölgeden bir başka yere gitmektedirler. Bu durum 

sürekli olabileceği gibi geçici de olabilmektedir. Göç olayını gerçekleştiren kişiye 

“göçmen”, “mülteci” veya “muhacir” adı verilmektedir.
1
 

Pamir’den Ulupamir’e uzanan bu göçün etkileri ve değişen yaşam koşulları, bu 

göçü yaşanan Kırgız topluluğunun kimlik ve aidiyet duygusu üzerinde kısmen de 

olsa etki ettiği söylenebilir. Çünkü göç, temas halindeki gruplar arasında 

etkileşimi zorunlu kıldığı gibi, aynı zamanda bu etkileşim ilişkilerin, 

davranışların, sosyal ağların yeniden üretilmesini sağlar. İşte bu noktada aidiyet 

duygusu ve kimlik, kültürel değişimleri e aza indiren ya da hızını kesen bir unsur 

olarak etkisini gösterir.  

Araştırmanın amacı, göç sürecinin Ulupamir Kırgız Türklerinin yaşamış olduğu 

göçün sebepleri, etkileri, siyasi oluşumları ve Ulupamirlilerin kültürel özellikleri, 

hayat tarzları ve günümüzde topluluğun hayatında oluşan farklılıkları anlamaya 

çalışmaktadır. Ulupamirliler Erciş’e bağlı Ulupamir köyüne gelmeden önce uzun 

bir göç süreci yaşamıştır. Önceden ana vatanları olan Afganistan’ın Pamir 

vadilerinden 1978 senesinde Pakistan’a göç etmiştir. 1982 yılında göç etmiş olup 

günümüzde Van’ın Erciş ilçesi sınırları içinde kalan Ulupamir Köyünde 

yaşamaktadırlar. Ulupamir köyündeki Kırgızlar kültürleşmenin etkisiyle, sosyo-

kültürel yapılarının zamanla etkileşime uğraması sonucunda olası aidiyet ve 

kimlik duygularının hangi kategorilere göre, yeniden inşa edildiğini anlamaya 

çalışmaktır. Kırgızların ve yerel halkın birbirleriyle etkileşimleri sonucu etnik, 

dini, kültürel kimlik olgularının yeniden kriterlere göre şekillendirdiklerini, 

kültürel ayrımları hangi unsurlara göre yaptıklarını, kültürel sınırlarını neye göre 

çizdikleri gibi sorulara cevap aranmıştır. Kırgızların kimlik ve aidiyet 

duygularının yeniden nasıl şekillendiğini, kimliklerini yeniden nasıl 

kurguladıklarını doğru bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlamaktır. 

Türk tarihinde özel bir yeri olan Kırgızların yaşamış oldukları göçün siyasi 

oluşumu ve Pamir yaylası ile Ulupamir köyü arasındaki sosyo-kültürel 

özelliklerini belirlemek, kaybolan-kaybolmakta olan- devam eden kültürün 

izlerini ortaya çıkarmayı araştırmamız amaç edinmiştir. 

 

KIRGIZLARIN GÖÇ SÜRECİ 

Rusya’nın Kırgızların yaşadıkları toprakları işgal etme meselesi bir çırpıda 

olmamış Türkiye’ye gelmeden önce Ulupamirliler Kırgızistan’ın güneyindeki 

Alay bölgesinde yaşamakta iken 1863’ten bu yana özellikle Çarlık Rusya’sının 
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baskıları ve çeşitli oyunları ile başka ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu 

çalışma çevresinde inceleme alanımız olan Ulupamir köylüleri de XIX. yüzyılın 

sonlarında liderleri Capaarkul başkanlığında önce Tacikistan Pamir’inin Murgap 

bölgesinde kaldılar ve sonra Küçük Pamir olarak adlandırılan Afganistan 

Pamir’ine göç etmek zorunda kaldılar. 1942’te Capaarkul vefat etmiş ve yerine 29 

yaşındaki Rahmankul geçti. Afganistan Pamir’inde kalan Hacı Rahman Kul ve 

çevresindeki Ulupamirliler Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan’ın Pamir 

bölgesine 1947’de geçmişlerse de kısa bir süre sonra Mao ihtilalinin patlak 

vermesi nedeniyle 1949 yılında Afganistan Pamirine geri çekilmişlerdir. 1978 

yılında Rusya’nın Afganistan’ı işgal etmesine kadar bu bölgede kaldılar. 

Afganistan’ın uğradığı Rus işgali ile tekrar hareketlenen Ulupamirliler Pakistan’a 

sığınıp 4 yıl boyunca Himalayaların güney eteklerinde kurulu Gilgit şehrinde 

yaşamak zorunda kalmışlardır. Gilgit’teki doğal ve toplumsal şartların kendilerine 

uygun olmadığını görüp tekrar göç hazırlıklarına başlayan Ulupamirliler başta 

ABD olmak üzere birçok ülkeye yerleşme imkânı mevcut iken (ABD’ye 

müracaatları kısa sürede değerlendirilmiş ve Alaska’da iskân edilmek üzere davet 

edilmiştir.) Türkiye Büyükelçiliğine müracaat ederek Anadolu’ya gelmek 

istediklerini belirtmişler ve 1982 yılında Türkiye’ye gelmişlerdir.
310

 

Afganistan’ın Pamir dağlarından, Türkiye’nin Van ilinin Erciş ilçesinde yer alan 

Ulupamir köyünde uzanan bu zorlu ve acılarla dolu göçün etkisiyle Ulupamir 

Kırgızlarının kültüründe önemli değişiklikler yaşanmıştı. Orta Asya’daki 

Kırgızların yaşam biçimi, Bozkır medeniyetinin bir parçası olan göçebeliğe 

dayanmaktaydı. Coğrafi, kültürel ve etnik açıdan yakın komşuları olan Kazak 

Türkleri gibi Kırgız Türkleri de yaz aylarında yaylaklara, kışın soğuğu yaklaşınca 

da kışlaklara göç etmekteydi. Göçebe Kırgızlar, Boz Üy adını verdikleri keçeden 

çadırlarda yaşamaktaydı ve her aile bir Boz Üy’e sahipti. Pamir yaylalarında 

yaşayan Kırgızlar bu göçebe hayatı sürdürmüş ve dış dünyaya fazla açılmadan 

kendi kültürlerini korumayı başarabilmişti.
311

 Türkiye’ye gelen Kırgızlar, Van 

ilinin Erciş ilçesi, Ulupamir köyünde yerleşik hayat sürmeye başlamışlardır. 

Ancak bununla birlikte kültürlerine, örf ve adetlerine düşkün olan bu halk, 

geleneklerini burada da yaşatmaya gayret etmektedirler.  

Ulupamir Köyü Doğu Anadolu’nun Van İli, Van Gölü’nün kıyısında yerleşmiş 

bulunan Erçiş ilçesinin 32 km kuzey batısında 16.000 km
2 

‘yi bulan Van Gölü su 

toplama havzasının en önemli kollarından olan Zeylan (Altundere) suyunun 

akarak Koçköprü barajına ulaştığı, nispeten düz bir havzanın batısında, etrafı 

yüksek dağ ve platolarla çevrili ve bugün için yaklaşık 4000 nüfuslu büyük bir 
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yayla köyüdür. Kuzeyden doğuya doğru Muratbaşı (3510 m.), Aladağlar ( 3351 

m.) ve Tendürek (3680 m.) dağları ile kuşatılmış durumdadır.
312

 

 

ULUPAMİR KIRGIZLARININ KİMLİK OLUŞUMU 

Kimlik olgusunu tanımlayabilmek için onu oluşturan unsurları incelemek oldukça 

önemlidir. Kimlik unsurlarını açıklamada diğer önemli birleşen aidiyettir. İnsanın 

kendini tanımlaması ve toplum oluşan önemli bir unsur olması onun doğasına 

özgüdür. İnsanın kendini tanımlayabilmesi için mutlaka birlerinin de onu 

tanımlaması gerektiği söz konusudur. Elbette bu tür tanımlamalar yapabilme için 

sosyo-kültürel özelliklere ihtiyaç duyulmaktadır.
313

  

Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız Türkleri ise Türkiye’ye yerleşmesiyle birlikte 

İslam dininin gelenek görenek, örf ve adetleri üzerinde de bir takım etkisi oldu. 

Pamir yaylasında uygulanan geleneksel inançlar bünyesinde gelişen birçok örf ve 

adetlerin Türkiye’ye yerleşmesiyle birlikte İslam dinin gereklerine göre 

şekillenmesi daha etkili olmuştur.
314

 

Ulupamir’de yaşayan Kırgızlar Türkiye’ye yerleştirilmesiyle İslam dinin gerekleri 

yavaş yavaş hayatlarında nüfus bulurken eski inançlarını bütünüyle terk 

etmemiştir. Yaşam biçimlerine baktığımızda bu uygulanış biçimlerini görmek 

mümkün olduğu kadar, İslam dininin unsurları ile kaynaşmış ve bütünleşmiş 

olarak da görmek mümkündür. 

İnsan hayatının geçiş dönemlerinden biri olan evlilik Kırgızlar için önemli bir 

yere sahiptir. Dolayısıyla insan hayatının önemli geçiş dönemlerinden birini 

oluşturan evlilik geleneği etrafında birçok inanış ve adetler kümelenmiştir. Bu 

adet ve inanışların temeli aynı olmakla beraber bölgeden bölgeye farklılıklar 

göstermektedir. Kırgızlar da temel inanış ve geleneklerin korunduğunu ve 

günümüze kadar yaşatıldığını görmekteyiz. Bunlar içerisinde İslami unsurlar da 

bulunmakla birlikte Kırgızların İslam öncesi inanış ve adetlerinin de tesiri 

görülür.
315

 Ulupamir köyünde bulunan Kırgız Türklerinin geleneklerinin en yoğun 

yaşandığı zamanlar düğünlerdir. Düğünlerde uygulanan her tören yüzyıllar içinde 

şekillenmiş, İslami dönem ve İslamiyet öncesi dönemin inanç ve törelerini 

yansıtmaktadır. Bu gelenekler Ulupamir Kırgızlarının köklü bir kültüre sahip 

olduklarını göstermektedir. 
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Manas, eski Türk kavmi olan Kırgızların milli destanıdır. Diğer Türk 

destanlarında olduğu gibi Manas Destanı’nda da hemen dikkat çeken unsur güçlü, 

zengin bir aile yapısı ve kadının aile yapısı içerisinde üstlendiği rol ve statülerin 

destanın birçok evrelerinde dile getirilmesidir. Destanda çok güçlü bir kadın 

imgeleri görülür. Destanda, aile yapısı içerisinde çok önemli olan kadın, erkeğin 

ayrı bir konumda değil aksine onun tamamlayıcısı niteliğindedir.
316

 

Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız Türkleri toplumun fertleri düzenli bir porte 

çizerler. Öze inildiğinde Ulupamirlilerin genelde göçmen psikolojisine bağlı 

olarak güçlü olma güdüsünü taşıdıkları görülür. Fert olarak çalışkanlıklarıyla 

dikkat çeken Ulupamirliler göz ardı edilen özelliklerinden birisi de 

vefakârlıklarıdır. Ulupamirlilerin çoğu Türkiye’ye gelmeden önce Tacikistan, 

Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde iskân etmek zorunda kalmışlardır. Bu 

ülkelerin yöneticilerine karşı duydukları minnet duygusunu hep muhafaza 

etmişleridir.
317

 

Bir ailenin bütünlük içinde yaşaması için tüm fertlerin birbirlerine son derece 

bağlı olmaları, birbirlerini sevmeleri ve korumaları gerekir. Bu sağlam bir aile için 

gerekli olduğu kadar, sağlam bir toplumun da temelini teşkil eder. Bu temelde 

Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızların anne- evlat, karı-koca, baba- evlat sevgisi 

var olduğu kadar kardeş sevgisi ve muhabbeti de vardır. Aynı anne babadan 

dünyaya gelmiş kişiler olan kardeşlerin dünya üzerinde yaşadıkça en çok birbirini 

koruyan kimseler olmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Kardeşler aynı anne-

babanın çocukları oldukları kadar aynı evde yamaları, aynı aile terbiyesi almaları 

onların birbirlerine sımsıkı bağlar ile bağlanmaları için yeterlidir. 

Kırgızistan’ın göçebe yaşamını ve kültürünü anlamak için bakabilecek başlıca 

kaynaklardan biri olan Kırgız el sanatları basit ancak son derece işlevsel olmasıyla 

dikkat çekmektedir. Keçe, yünden üretilen bir cins kumaştır. Keçe imal eden ve 

imal edilen keçenin işlenmesi suretiyle üretilen çeşitli giysileri ve eşyayı yapan 

kişiye “keçeci” bu işlemin devamlı bir uğraş haline getirilmesine “keçecilik” 

denir.
318

 

Ulupamir’de sanat diğer Türk kavimlerinde olduğu gibi, gündelik ev eşyasının 

(halı keçe vb.) şeklinde görülür. Ulupamir’de el sanatları çok eskiden beri 

gelişmektedir. Kırgız el sanatları başka toplumların el sanatlarıyla 

karşılaştırıldığında, özel bir koruma önlemine gerek duyulmadan günümüzde 

Ulupamirlilerde varlığını sürdürmesiyle farklılık göstermektedir. Çünkü bir takım 

el sanatları ürünleri, hala günlük yaşamda kullanılmakta ve bu nedenle varlığını 

kolaylıkla korumaktadır. Ulupamir Kırgızları göçebe yaşamını ve kültürünü 
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anlamak için bakabilecek başlıca kaynaklardan biri olan Kırgız el sanatları basit 

ancak son derece işlevsel olmasıyla dikkat çekmektedir.
319

 

 

SONUÇ 

Ulupamir Kırgız Türkleri Kırgızistan’ın güneyindeki Alay bölgesinde yaşamakta 

iken Çarlık Rusya’sının baskıları ve çeşitli oyunları ile başka ülkelere göç etmek 

zorunda kaldılar. Rus saldırılarından kurtulmak için Afganistan Pamirine göç 

etmişlerdir. Afganistan Pamirinde de Rus saldırılarının devam etmesi üzerine 

1947 yılında Doğu Türkistan Pamirine göç etmişlerdir. Fakat 1949’da Çin 

komünist yönetimin hâkim olması ve Doğu Türkistan’daki Türk direnişini kırması 

ile tekrar Afganistan Pamirine dönmek zorunda kaldılar. 1978’de Afganistan’da 

Saur devriminin gerçekleşmesiyle Kırgız topluluğu Hacı Rahmankul önderliğinde 

Pakistan’a iltica etmişlerdir. Pakistan’a geldikleri ilk zamanlar farklı köylere 

yerleşmişlerdir. Daha sonra Gilgit şehrinde çadır kampları kurarak topluluk 

üyeleri tekrardan bir araya gelmişlerdir. Pakistan’ın sıcak olması ve iklim 

koşullarından dolayı Kırgızlar farklı hastalıklara neden olmuş ve birçok insanın 

hayatını kaybetmiştir. Pakistan’ın iklimi Kırgızlar için uygun olmadığını düşünüp 

tekrar göç etme kararı aldılar. Ancak Afganistan’a dönemeyeceklerini anladıktan 

sonra ABD ve Türkiye Elçiliklerine başvuran Kırgız topluluğu, Türkiye’den onay 

almış ve 1982 yılında Türkiye’ye getirilmişlerdir. Bu tarihten itibaren Pamir’deki 

gibi göçebe hayat yerine yerleşik düzende ömür sürmeye başlayan Kırgız 

Türkleri, oba şeklinde teşkilatlanmış geniş aile hayatı değişmiş ve içe 

kapanmıştır.
320

 

Türkiye’ye geldiklerinde ilk istekleri sıcak olmayan ve eski vatanları Pamir’in 

iklimine benzeyen bir yere yerleşmek olmuştur. Kırgızların büyükleri Türkiye 

hükümeti ile beraber Van ilinin Altındere köyünde yer belirlemişler ve 1987 

yılında Kırgız topluluğu köye yerleştirilmiştir. Dağlı, sulu, otlak bir yer olan köy 

Kırgızlar, Türkiye’ye geldiklerinde yeni hayatlarına başlamışlardır. Kırgız 

Türklerinin, Türkiye hükümetine köy adının değiştirilmesini talep etmesi üzerine 

köyün adı Ulupamir olarak değiştirilmiştir. Türkiye’ye yerleştikten sonra göçebe 

hayata son veren Ulupamir Kırgızları sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerinde 

bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. 
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Öz 

Sanayileşme ve kentleşmenin günümüze gelen ve son zamanlarda gündemde sıkça yer 

alan en hayatî ve rahatsız edici sonuçları şüphesiz ki küresel ısınma ve iklim değişikliği 

kavramlarıdır. İklim değişikliği, ağırlıklı olarak fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan, sera 

gazı etkisi olarak da adlandırılan ve dünya atmosferine ısı tutucu gazlar ekleyen geniş bir 

global olaya işaret etmektedir. Bu olay, küresel ısınmayla tanımlanan artan sıcaklık 

eğilimlerini içermekle birlikte birtakım yan çevresel etkileri de içinde barındırmaktadır. 

Birçok açıdan iklim değişikliği ve küresel ısınma, çevre ve insanlık üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmaktadır. Endüstriyel kirlilik küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Medya, küresel liderler, çevreci kuruluşlar, müşteriler, 

yatırımcılar ve diğer paydaşlar bu konuyu son derece ciddiye almakta; firmalar çevre 

kirliliği konusunda dikkatli olduklarını ve konuyla ilgili sorumlu bir tavır sergilediklerini 

ispatlamak için çeşitli alanlarda çaba harcamaktadırlar. Bu bağlamda günümüzde 

işletmeler organizasyonlarının çeşitli birimlerinde ve iş fonksiyonlarında sürdürülebilir 

uygulamalara geçmiş ya da geçme eğilimindedirler. Örneğin bazı işletmeler üretim 

süreçlerinde atık ısıyı ya da suyu yeniden enerjiye dönüştürmekte ya da ürünlerinde 

yüzde yüz geri dönüşümlü maddeler kullanmakta; bir başkası dağıtımda kullandığı araç 

filosunu çevre dostu düşük emisyonlu araçlarla yenilemekte ya da işletme binasını güneş 

panelleri ile donatarak yenilenebilir enerji kullanımına katkı sağlamakta; bir diğeri ise 

çevre dostu işletme süreçleri takip eden kuruluşları desteklemek amacıyla ek kredi veya 

özel fonlar sağlamaktadır. Bu çalışmada iklim değişikliği ve küresel ısınma karşısında 

işletmeler için sürdürülebilir çözüm önerileri başlıklar altında sunulmakta, gerçek hayat 

uygulamalarından örnekler verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Küresel Isınma, Sürdürülebilir İşletme, Yeşil 

İşletme. 

 

Recommendations for the Process of Becoming a Sustainable Business 

Abstract  

Undoubtedly, the most vital and inconvenient consequences of industrialization and 

urbanization, which have recently been on the front burner, are global warming and 

climate change. Climate change points to a broad global phenomenon that is formed by 

the burning of fossil fuels, also called the greenhouse effect, and adds heat-trapping gases 

to the world's atmosphere. This phenomenon includes increasing temperature trends 

defined by global warming, as well as some other environmental effects. In many 

mailto:sertacari@osmaniye.edu.tr
mailto:erhanergin@osmaniye.edu.tr


281 
 

respects, climate change and global warming have negative effects on the environment 

and humanity. Industrial pollution is considered one of the main causes of global 

warming. The media, global leaders, environmental organizations, customers, investors 

and other stakeholders are getting very serious about this, companies are making efforts 

in various fields to prove that they are careful about environmental pollution and have a 

responsible attitude towards the issue. In this context, sustainable practices tend to have 

passed in various units and in business functions of the organizations. For example, some 

businesses are re-energizing waste heat or water in production processes and using 100 

percent recyclable materials in their products; others replace their distribution vehicle 

fleet with environmentally friendly low-emission vehicles; some else equip their business 

headquarters with solar panels in order to contribute to the use of renewable energy, while 

the others provide additional credit or special funds to support organizations which follow 

eco-friendly business processes. In this study, climate change and sustainable solutions 

for businesses against global warming are presented under several titles and real life 

applications are exemplified. 

Key words: Climate Change, Global Warming, Sustainable Business, Green Business 
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GİRİŞ 

Günümüzde çevre sorunlarının etkileri artık ulusal olmaktan çıkmış uluslararası 

bir ölçeğe taşınmıştır. Dünyamızı tehdit eden çevre sorunları ormanların azalması, 

nüfus artışı, çölleşme, balık yataklarının kuruması, zehirli ve tehlikeli atıklardaki 

artışın görülmesi, bazı canlı türlerinin azalması, sera gazlarının etkisi, iklim 

değişikliği, küresel ısınma vb. olarak görülmektedir
321

. Bu durum, işletmelerin 

faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yerine getirmeleri hem işletmelerin 

varlıklarını devam ettirmeleri hem de çevrenin sürdürülebilir bir yaşam alanı 

olması açısında zorunlu bir hale dönüşmektedir
322

. Ayrıca her geçen gün toplum 

içinde hızla artan çevre bilinci, müşterilerin çevre hassasiyeti, çevresel olaylara 

karşı kamuoyunun ilgisi ve gösterilen tepkiler, artık günümüzde işletmelerin çevre 

ile olan ilişkilerini sorgulamalarını hem bir ihtiyaç hem de zorunluluk olarak 

gündeme getirmektedir. Bu yüzden işletmelerin içinde de bulunduğu çevrenin 

yaşanabilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için işletmelerin yönetim 

stratejilerini bu değişen koşullara uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bu 

amaçla işletmeler faaliyetlerini çevresel sürdürülebilirlik anlayışına uygun bir 

şekilde yerine getirirken çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda ekolojik 

işletmecilik uygulamalarına daha fazla önem vermesi gerekmektedir. 

Çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde benimsenen bu anlayış, işletmelerin 

faaliyetlerini doğal dengeyi koruma amaçlı, çevreye verilen zararın en alt 

seviyeye indirildiği; işletmelerin üretim, insan kaynakları, pazarlama, finansman 

ve Ar-Ge faaliyetlerini çevre odaklı bir şekilde yerine getirdiği modern bir 

anlayıştır. Bu anlayış işletmelerin çevreye ve topluma karşı olan sorumluluklarını 

yerine getirmesini sağlarken aynı zamanda ihracat, rekabet gücü, yeni pazarlara 

girme şansı, müşteri tatmini gibi konularda da önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Bu çalışmada genel olarak sürdürülebilir kalkınma kapsamında sürdürülebilir 

işletme kavramından ve sürdürülebilir işletme olmak için geleneksel işletmelerin 

hayata geçirmeleri gereken faaliyet ve süreçlerden bahsedilmiş, önerilerde 

bulunulmuştur. Çalışmanın amacı genel olarak sürdürülebilir işletme olma çabası 

içerisinde olan işletmeleri teşvik etmek, yol göstermektir. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME KAVRAMI 

Kâr edebilen bir işletme yapısı ortaya çıkarabilmek büyük yetenek ve emek 

isteyen bir süreçtir. Belki de bundan önemlisi, işletme faaliyetlerinin 

sürdürülebilir olmasıdır. İnsanın mevcut duruma alışıp sürekli daha fazlasını 
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isteyen bir yapısı vardır. İnsanın hep daha fazlasını isteyen hırslı yapısı onu 

zamanla yıkıcı bir canlı haline getirir. ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok 

olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu 

anlayacaktır’ Kızılderili sözü konuyu çok güzel özetlemektedir
323

. 

Özellikle “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ile literatürde yer bulsa da 

günümüzde pek çok alan ile ilişkilendirilen ve en genel çerçevede insanoğlunun 

gelecek kaygısını bünyesinde barındıran “sürdürülebilirlik” kavramı, Evren 

tarafından “doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini 

tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçları temin ederek yaşamı sürdürülebilir kılma 

yeteneği” olarak tanımlanmıştır
324

. Bir başka tanımda Chapin ve diğerleri 

sürdürülebilirliği “ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve 

üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği”
325

; Birleşmiş Milletler ise 

“bugünkü insan neslinin ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaç karşılama 

olanaklarını zedelemeden karşılamak”
326

 olarak ifade etmişlerdir. 

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin farklı ülkelerden 

766 firmanın yöneticileri ile yapmış oldukları araştırmanın sonucuna göre söz 

konusu firmaları sürdürebilirlik konusunda teşvik eden faktörler aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır
327

: 

 

1. Artan marka değeri, güven ve itibarın şirket kârlılığını artırması, 

2. Personel motivasyonunun artarak kâr marjlarının yükselmesi, 

3. İşletmelerin itibarının artmasıyla kalifiye işgücü istihdamının 

kolaylaşması,  

4. Toplumun gözünde elde edilen meşruiyet sayesinde rakiplere karşı rekabet 

üstünlüğünün elde edilmesi, 

5. Uluslararası sorumlu yatırım şirketlerinden finansal destek sağlama 

imkânlarının kolaylaşması, 

6. Bilinç düzeyi artan tüketicilerin değişen işletme talepleri. 
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Konu her ne kadar işletmeler açısından daha ziyade kâr ve maliyet odaklı ele 

alınsa da kurumsal sürdürülebilirlik ile elde edilecek gelişmeler sayesinde sadece 

işletmeye ait değerlerde artış ve gelişmeler elde edilmeyecek, aynı zamanda 

sürdürülebilir kalkınma ve toplum adına da çok önemli adımlar atılmış olacaktır. 

Sürdürülebilir işletmelerin pratikte yapmaları gereken birtakım işler 

bulunmaktadır ve bu işler ve süreçler detaylı biçimde sonraki bölümlerde 

anlatılmaktadır. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR 

Tam anlamıyla sürdürülebilir bir işletme olmak yoğun çaba ve özveri 

gerektirmektedir. Bu, yalnızca sürdürülebilir olunduğunu ifade etmekle ya da 

birkaç uygulama ile tamamlanacak bir süreç değildir. Çeşitli alanlarda 

tamamlanması gereken süreçler, yerine getirilmesi gereken faaliyetler ve en 

önemlisi gerçekten özümsenmiş örgütsel bir bakış açısının oluşturulmasını 

gerektirmektedir. 

Aşağıda bu süreç ve faaliyetlerden bahsedilmekte ve yapılması gerekenler 

sıralanmaktadır. 

 

Sürdürülebilir Düşünce Biçimi 

Sürdürülebilir yaklaşımları gerek iş gerekse özel hayata entegre edebilmek için 

öncelikle bu yaklaşımları benimsemek ve özümsemek gerekmektedir. Albert 

Einstein bir konuşmasında “Yarattığımız dünya düşüncelerimizin ürünüdür. O 

halde dünyayı değiştirmek istiyorsak düşünce biçimimizi değiştirmemiz 

gereklidir” demiştir. O halde sürdürülebilir bir dünya ve gelecek kuşaklara 

yaşanabilir bir hayat bırakmak için işletmelerin de iş yapış biçimlerinde ciddi 

değişikliklere gitmeleri kaçınılmazdır. Gelecek kuşaklar için bu sorumluluğu 

alması gereken işletmeler için sürdürülebilirlik sürecinde bir diğer motive edici 

unsur da bu süreçte hayata geçirilecek pek çok faaliyetin maliyetleri düşürmesi, 

tasarruf sağlamasıdır. Bu bakımdan düşünüldüğünde iki taraflı kazanç sağlayacak 

bir süreci işletmelerin kabullenmeleri ve hayata geçirmeleri de daha kolay 

olacaktır. 

Bu bağlamda sürdürülebilir olma yolundaki işletmeler için net biçimde 

belirlenmiş bir yol haritası olmasa da sürdürülebilir düşünme ve iş yapma 

bakımından öncelikle benimsenmesi gereken üç temel anahtar kelime söz 

konusudur
328

. Bunlar “Azalt (Reduce)”, “Yeniden Kullan (Reuse)” ve “Geri 

Kazan (Recycle)” olarak sıralanabilir. Son zamanlarda bu üç temel kavrama 
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“Tamir Et (Repair)”, “Yeniden Düşün (Rethink)” ve “Reddet (Refuse)” 

şeklinde üç kavram daha eklenmiştir. Bu kavramları kısaca açıklamak gerekirse; 

 

Azalt (Reduce): Genel anlamda atıkların azaltılması kastedilse de özelde 

işletmede yaygın biçimde kullanılan her şeyin azaltılması olarak ifade edilebilir. 

Kâğıt kullanımı başta olmak üzere yiyecek-içeceklerin ve bunların ambalajlarının 

azaltılmasından dijitalleşme-sanallaştırma çabalarına kadar pek çok alanda 

azaltma yapılabilmektedir. Genel bir sürdürülebilir düşünme unsuru olan azaltma 

ile ilgili daha detaylı örneklerden sonraki bölümlerde bahsedilmektedir. 

Yeniden Kullan (Reuse): Yine atıkların, dolayısıyla tüketimin, dolayısıyla 

üretimin ve sonuç olarak doğal kaynak kullanımının azaltılması bağlamında 

ürünlerin yeniden kullanılabilmesi son derece önemlidir. Cam şişelerin sterilize 

edildikten sonra yeniden kullanılabilmesi bu alandaki en yaygın örneklerden biri 

olarak sayılabilir. Bu yaklaşım daha geniş anlamda kullanılmayan kıyafetlerin 

başkalarına verilmesi ya da ikinci el eşya mağazalarının rağbet görmesi gibi 

durumlarda da karşımıza çıkmaktadır. 

Geri Kazan (Recycle): Genellikle tek bir maddeden oluşan ve karmaşık bir yapıda 

olmayan, daha önce kullanılarak atılmış ya da eskimiş ürünlerin yeniden 

hammadde haline dönüştürülüp tekrar kullanılabilir hale getirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır
329

. Geri dönüşüm perspektifi de nihai olarak doğal kaynakların 

daha az tüketilmesini sağlayan bir anlayış olması sebebiyle sürdürülebilir 

işletmelerin benimsemesi gereken bir kavramdır. 

Tamir Et (Repair): İşlevini yitiren eşyaların yenilerinin alınması yerine tamiri 

mümkün olanların onarılarak yeniden kullanılması da sürdürülebilir bir bakış 

açısıdır. Bu perspektif “yeniden kullan” perspektifi ile de paralel düşünülebilir. 

Yeniden Düşün (Rethink): Pek çok kişinin satın alma alışkanlıkları 

sürdürülebilirlik anlamında oldukça bilinçsizce seyretse de satın alırken sorulması 

gereken birtakım sorular mevcuttur. Öncelikle tüketicilerin ve işletmelerin satın 

aldıkları ürünlere gerçekten ihtiyaçlarının olduğundan emin olmaları 

gerekmektedir. Bununla beraber satın alınacak ürünlerin yeniden kullanıma ya da 

geri dönüşüme uygunluğunu sorgulamak da sürdürülebilir düşünmeye uygun 

davranışlar olacaktır
330

. 

eddet (Refuse): İhtiyaç değilse reddetme olarak da adlandırılabilen bu süreç de 

diğerleri gibi küresel ısınma ve ekolojik dengenin düzenini sağlayabilmek için 
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ortaya konmuş bir prensiptir
331

. İşletmelerin üretim ya da operasyon süreçlerinde 

gerekli olmayan her türlü materyal, malzeme ya da hizmet kullanımından 

vazgeçmeleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Sürdürülebilir Binalar 

Binalar, çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı kapsamlı etkilere sahiptir. Binalar 

inşaat, kullanım, yenileme, yeniden kullanıma hazırlama ve yıkma işlemleri 

sırasında enerji, su ve hammaddeleri kullanmakta, atık üretmekte ve potansiyel 

olarak zararlı atmosferik emisyonlar yaymaktadırlar
332

. Sürdürülebilir bir bina; 

enerji, su ve materyaller gibi kaynakların kullanımının verimliliğini artırırken 

daha iyi bir yerleşim, tasarım, yapım, işletme, bakım ve söküm yoluyla bina 

yaşam döngüsü boyunca insan sağlığı ve çevre üzerindeki yapı etkilerini 

azaltmaya odaklanan tasarım felsefesinin bir sonucudur
333

.  

Sürdürülebilir binalarda en temel hedefler topyekûn yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmek, yapının kullandığı enerjiyi üretmesini sağlamak, atık 

suları geri kazanmak, gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmak, etkin ısı 

yalıtımı tesis etmek, çevreye uygun peyzaj düzenlemesi yapmak, toprağı 

korumak, ısı adası oluşumuna engel olmak ve katı atık yönetimi olarak 

sıralanabilir
334

. 

Bu bağlamda göz önüne alınması gereken ilk konu binanın yapılacağı arazinin 

seçimidir. Arazinin atık ve gürültü bakımından kirlilik durumu, toplu taşıma ve 

temel hizmet olanaklarına olan yakınlığı ile rekreasyon ve yeşil alan miktarı 

arazinin sürdürülebilirlik kriterleri olarak sayılabilir
335

. 

Binanın inşasında geri dönüşüme uygun malzemelerin kullanımı ile doğal 

kaynaklardan faydalanmaya izin veren pasif ısıtma ve soğutmaya uygun biçimde 

tasarlanmaları ve iç dizaynda yine ısıtma ve soğutmada optimize edilmiş 

yerleşimler önemlidir. 
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Yağmur ve atık suların toplandıktan sonra bu suların arıtılarak yeniden 

kullanılması, binalarda düşük kapasiteli rezervuarlar ile otomatik armatürlerin 

kullanılması, su kazanımında önemli tasarruflar sağlayacaktır.  

 

Binaların tasarımında güneşin açısının dikkate alınması, yine güneşin yönüne göre 

pencerelerin ya da bitkilerin yerleşimlerinin yapılması gün ışığı kullanımını 

optimize edecektir. Aynı zamanda binaların ilgili cephelerine yerleştirilecek 

fotovoltaik paneller sayesinde bina kendi enerjisini üretebilecektir. 

Çatı izolasyonu ve mantolama, güneşin ve rüzgârın yönlerinin dikkate alınması, 

pencere büyüklükleri ile kullanılan camlar ve binaların konumlandırılması da ısı 

yalıtımı bakımından dikkate alınması gereken hususlardandır. 

Çevreye uyum sağlamış, endemik ve az su tüketen bitkilerin peyzajda 

kullanılması ise yine kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak diğer 

adımlardandır. 

İşletmelerde oluşan katı atıkların azaltılması ve mevcut katı atıkların ayrıştırılarak 

geri dönüşüm sürecine dahil edilmeleri de alınacak önemli tedbirler arasındadır. 

 

Sürdürülebilir Yönetim 

Sürdürülebilir yönetim, yönetim ve çevre yönetimi prensiplerinin entegrasyonunu, 

çevre ve yönetim arasında sorunsuz bir ilişki içinde gelişmesini ifade 

etmektedir
336

. Sürdürülebilir yönetim, çevresel ve yönetsel süreçlerle iç içe 

geçmiş birtakım bileşenler gerektirdiğinden, saf bir yapı değildir. Sürdürülebilir 

yönetim, yeşil ilkeleri işletmenin misyon ve vizyonuna dahil edip bunları belirli 

organizasyonel ve yönetsel süreçlere dönüştürerek başlar. Pratikte yönetim, 

organizasyonel hedeflere ve çevresel hedeflere eşit dikkat göstermelidir, böylece 

uzun vadede kalkınma sürdürülebilir hale gelmektedir. Günümüzde pek çok 

yönetici, kurumların sürdürülebilir bir anlayış ile gelecek nesillerin hayatlarını 

koruma yükümlülüğü olduğunu ifade etmektedir. Geleneksel yönetimin iş yapma 

tarzı, uygulandığı şekliyle saldırgan ve sorumsuzdur, sürdürülebilirlik ilkeleri 

doğrultusunda güncellenmek zorundadır. Sürdürülebilir yönetim, bütünsel bir 

anlayıştır ve bu felsefe işletmenin bütün fonksiyonlarında uygulamalarda vücut 

bulmaktadır. 

 

Sürdürülebilir Üretim / Pazarlama 

Sürdürülebilir pazarlama ile ilgili çeşitli tanımlamalar sunulsa da (bazen çevresel 

pazarlama veya eko-pazarlama olarak da adlandırılır), genel olarak “çevreyi 
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önemli ölçüde teşvik eden ürünlerin ve şirketlerin pazarlanması” olarak 

tanımlanabilir. Bazı tanımlar çevresel olarak “güvenli” ya da “sürdürülebilir” 

üretime yönelirken, diğerleri işletmelerin “karbon ayak izini” azaltmayı 

amaçlamaktadır. Tanımı ne olursa olsun, sürdürülebilir pazarlama çevre dostu bir 

ürün sunmaktan fazlasını içermektedir. 

 

Genel olarak üretimde geri dönüşümlü malzeme kullanımından yenilenebilir 

enerji tüketimine gerek enerji gerekse katı atık azaltılmasından organik gıda 

kullanımına; lokal üretim/tüketim çemberini özendirmeye kadar pek çok alanda 

uygulamalar geliştirilmektedir. 

 

Sürdürülebilir Finansman 

Sürdürülebilir finansman; çevreye duyarlı yatırımları ve düşük karbonlu 

teknolojileri, projeleri, sanayi ve işletmeleri teşvik etmek amacıyla sağlanan, 

kredilendirme kararları verme, izleme ve risk yönetim süreçleri boyunca çevresel 

faktörleri göz önünde bulunduran finansal ürünler olarak tanımlanmaktadır
337

. 

Bu kapsamda sürdürülebilir girişimlerin ve teknolojilerin finanse edilmesini, 

sürdürülebilir finansal ürünlerin yaratılmasını, sürdürülebilir yatırımcıların 

bulunmasını ve yatırım kararlarında çevresel risklerin göz önünde 

bulundurulmasını içeren girişimlerin finansmanının bu başlık altında 

incelenebileceği söylenebilir. 

Sürdürülebilir finansman çemberinde devlet, bankalar, bireyler ve işletmeler 

açısından bakıldığında birbiriyle ilişkili dört temel unsurun olduğu söylenebilir. 

Buna göre devlet bireylere ve işletmelere ekolojik girişimleri için vergi indirimleri 

uygularken bireyler birikimlerini çevre dostu bankalarda değerlendirmekte, çevre 

dostu bankalar da sürdürülebilir uygulamalar için işletmelere düşük faizli kredi 

sağlamaktadırlar. 

 

Sürdürülebilir İnsan Kaynakları 

Organizasyonlar başarıya ulaşmak için ekonomik ve finansal faktörlerin yanı sıra 

sosyal ve çevresel konulara da odaklanmak zorunda kalmıştır ve ekolojik bir 

kültür oluşturulması sürecinde insan kaynakları departmanı aktif rol oynayan 

organizasyonlarda, sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi de temel işletme 

stratejilerinden biri haline gelmiştir
338

. İşletme literatüründe oldukça yeni olan 
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sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin temeli, çevreyi ve dünyayı korumak 

için gerçekleştirilen çevreci faaliyetlere dayanmaktadır. Bu bağlamda 

sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi; çevresel uygulamaların örgüt politika ve 

uygulamalarına adaptasyonu konusunda hayati bir role sahiptir. Çünkü 

sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi, personelin bu alandaki eğitimlerini ve 

farkındalıklarını artırarak işletmelerin çevresel politikalarıyla uyumlu ve daha iyi 

sözleşmeler yapmasının yanı sıra çalışanların sadakatini de artırarak çevresel 

sürdürülebilirlik politikalarının hayata geçirilmesini sağlama yeteneğine 

sahiptir
339

. İnsan kaynakları yönetimi işletmedeki çalışanların yönetilmesi ve 

geliştirilmesinden sorumlu departmandır. İnsan kaynakları yöneticileri 

işletmelerin sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşmasında önemli role sahip 

olmasının verdiği avantajla işletmenin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz 

etkisini azaltırken pozitif etkilerini de artırabilmektedir
340

. Sürdürülebilir insan 

kaynakları, işletmenin sürdürülebilirliğin sağlanması için gerçekleştirilen 

faaliyetlerde her çalışanın katkıda bulunması ve sorumluluk üstlenmesiyle 

gerçekleşmekte ve gelişmektedir
341

. Bu sayede sürdürülebilir insan kaynakları 

uygulamaları daha etkin ve düşük maliyet, daha iyi iş sözleşmeleri ve de daha 

yüksek örgütsel bağlılık sağlayabilmektedir. Bunların yanı sıra elektronik 

dosyalama, araç paylaşımı, iş paylaşımı, telekonferans, uzaktan eğitim ve verimli 

ofis ortamları sayesinde işletmenin karbon ayak izinin azalmasına da yardımcı 

olmaktadır
342

. Ayrıca sürdürülebilir insan kaynakları, kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı için çevre dostu insan kaynakları yönetimi uygulamalarını bünyesinde 

barındırmaktadır. Örnek olarak esnek çalışma saatleri, elektronik dosyalama, araç 

paylaşımı, telekonferans, geri dönüşüm, uzaktan (online) eğitim, enerji verimli 

çalışma alanları vb. gösterilebilir
343

. 

Yaygın olarak kullanılan sürdürülebilir insan kaynakları yönetim uygulamaları ise 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 
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İşe Alma 
Performans 

Yönetimi 

Eğitim ve 

Geliştirme 

Ücret ve 

Ödüllendirme 

İşten 

Ayrılma 

 Çalışanlar için 

sürdürülebilir iş 

tanımlarının 

oluşturulması 

 Yönetsel işlerin 

tanımına 

sürdürülebilir 

hedeflerin 

eklenmesi 

 İş başvurularında 

sürdürülebilir 

kriterlere göre 

değerlendirme 

 Sürdürülebilir 

marka olma 

çalışmaları 

 Oryantasyonlarda 

işletmenin 

sürdürülebilir 

eylemleri 

hakkında 

bilgilendirme 

 Performans 

değerlendirme 

sistemine 

sürdürülebilir 

göstergeler 

ekleme 

 Performans 

değerlendirmeni

n bütün 

çalışanları 

kapsaması 

sağlanır ve 

sürdürülebilir 

konuların tüm 

seviyelerde 

tartışılması 

sağlanır 

 Yöneticilerin 

sürdürülebilir 

hedefler 

belirlemesi 

 Sürdürülebilir 

hedeflere 

ulaşılamaması 

durumunda ceza 

sisteminin 

devreye girmesi 

 Süreçler ve 

materyal 

kullanımı 

hakkında 

eğitim 

verilmesi 

 Ekolojik 

değerler 

eğitimi 

verilmesi 

 Ekolojik 

yönlendirme 

programlarını

n başlatılması 

 Ekolojik 

ekiplerin 

kurulması 

 Enerji 

verimliliği, 

atık yönetimi 

ve geri 

dönüşüm 

eğitimlerinin 

verilmesi 

 Ekolojik 

ücretlendirme 

sisteminin 

kurulması 

 Sürdürülebilir 

beceriler 

kazanan 

çalışanlar için 

ödüllendirme 

paketleri 

 Kariyer 

ilerlemesinde 

ekolojik 

hedeflerin 

konması 

 Personel 

çıkış 

yapmadan 

önce 

çalışan 

açısından 

işletmenin 

ekolojik 

algısının 

ölçülmesi 

Tablo 1. Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi uygulama örnekleri
344

 

 

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri 

Hemen her alanda meydana gelen çevre bilinci, kamuoyu baskıları ve yasal 

düzenlemelerin etkileriyle işletmeler daha az kirleten üretim sistemleri 

tasarlamak, atıklarını azaltmak, çevresel riskleri yönetmek ve sosyal sorumluluk 

bilinciyle hareket etmek amacıyla tedarik zincirlerini çevreye daha duyarlı bir 

yapıya dönüştürmekte ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimini 
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benimsemektedirler. Genel olarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, 

firmaların ekonomik hedeflerine çevresel risklerini ve etkilerini azaltarak ve 

ekolojik verimliliklerini artırarak ulaşabilmelerini sağlayacak stratejiler 

geliştirmelerine yardımcı olan kapsamlı bir oluşumdur. 

 

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim anlayışı pratikte bir tedarik zincirinin sahip 

olduğu satın alma, üretim, dağıtım, paketleme ve lojistik süreçlerinin her birinde 

kendini göstermektedir. Buna göre satın alınacak malzemenin yeniden 

kullanılabilir ya da geri dönüştürülebilir olması, çevresel tasarım 

spesifikasyonlarına sahip olması, satın alma yapılan tedarikçinin “yeşil tedarikçi” 

tabir edilen kategoride bulunması sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetiminde ilk 

halkanın sağlam olması bakımından önemlidir
345

 
346

 
347

 
348

. 

Bir diğer süreç olan üretim aşamasında da sürdürülebilir yöntemlerin kullanılması 

önem arz etmektedir. Buna göre üretim teknolojilerinin hurda ve atıkları minimize 

edecek şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş olması gereklidir
349

. 

Sürdürülebilir dağıtım kapsamında dağıtım noktalarının belirlenirken 

optimizasyon yöntemlerinin kullanılması, kullanılacak taşıma türünün doğru tespit 

edilmesi, kontrol mekanizmaları, tam zamanında üretim ve dağıtım sistemlerinin 

hayata geçirilmesi, dağıtım araçlarının emisyon hacimlerinin belirlenerek çevre 

dostu taşıtların kullanılması, taşıma sıklıkları gibi eylemler sıralanabilir. 

Paketleme de sürdürülebilir tedarik zincirinin önemli unsurları arasındadır. Bu 

bağlamda paketlerin boyutuna, şekline, çevre dostu malzemelerin kullanılmasına 

dikkat edilmelidir. Paketlemenin geri dönüşümlü olacak şekilde tasarlanması, 

firmanın ekonomik performansını olumlu yönde etkilediği gibi malzeme 

kullanımını da azaltmakta, depolarda ve konteynerlerde alan verimli 

kullanılabilmektedir. Doğru paketleme ve yerleştirme sayesinde taşıtların daha az 

sefer, işletmelerin büyük tasarruflar yapmaları; çevrenin daha az kirlenmesi 

sağlanabilmektedir. 

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının son halkası ise tersine lojistik 

kavramıdır. Geri dönüşüm, yeniden üretim, yeniden kullanım, bertaraf etme gibi 
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yenileme faaliyetleri sayesinde ürün iyileştirmesi ve kapalı döngü tedarik zinciri 

sistemi geliştirmek mümkündür. 

 

Sürdürülebilir Bilişim 

Bilişim çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde bilişim 

teknolojileri hayatımızın her alanında bizleri yoğun biçimde etkilerken her 

değişimin olumlu ve olumsuz etkileri olduğu gibi teknolojinin de meziyetlerinden 

faydalandığımız gibi zararlı etkilerine de maruz kalmaktayız
350

. 

Sürdürülebilir bilişim; bir organizasyondaki bilgisayarları, sunucuları, monitörleri, 

yazıcıları, depolama aygıtları ile ağ ve iletişim sistemlerini çevreye sıfır veya 

minimum zarar verecek şekilde tasarlama, üretme ve kullanma çabası olarak 

tanımlanabilir. 

Çevreye verdiği katkılarla birlikte organizasyonlara maliyet avantajı da sunan 

sürdürülebilir bilişim kavramında kullanılan temel işlevleri Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu (BTK) çeşitli yayınlarında 7 ana başlık altında toplamaktadır
351

 
352

: 

 

Daha iyi tasarlanmış cihazlar: Enerjiyi daha verimli kullanan cihazlar, 

işlemciler, monitörler, güç kaynakları, bilgisayar ve ağ donanımlarını 

içermektedir. Özellikle iş örgütlerinde ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın 

düşük enerji tüketimi için belirlemiş olduğu “Energy Star” kriterlerine uygun 

olarak üretilmiş olan ve bu kriterleri karşılayan cihazların kullanımı, enerji 

tasarrufu açısından önemlidir. Çoğu zaman iş örgütlerinde masaüstü bilgisayarlar 

yerine enerji verimli dizüstü bilgisayarların kullanılması gerekliliği 

vurgulanmaktadır. 

 

Sanallaştırma: Fiziksel unsurlar yerine sayısal hanelerin depolanması ve 

iletilmesi olarak da ifade edilebilen sanallaştırma ile süreçlerde daha fazla sanal 
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ortam kullanımı amaçlanmaktadır. Bu sayede harcanan enerji ile birlikte kâğıt ve 

kartuş tüketimi de minimize edilmektedir. 

Bir iş örgütünde yazıcı çıktısı almak kaçınılmaz ise, ortak yazıcı kullanımı ile her 

bir kullanıcıya ayrı yazıcı tahsis etmek yerine tek bir ağ yazıcısı aracılığıyla bütün 

organizasyona hizmet verilebilmektedir. Hatta üniversiteler gibi bazı 

organizasyonlarda “OneCard printer” olarak adlandırılan ve her bir kullanıcı için 

tanımlanmış kartlarla çalışan yazıcılar sayesinde hem hangi kullanıcının ne kadar 

kullanım yaptığı tespit edilebilmekte, hem de enerji, kartuş ve kâğıt tasarrufu 

sağlanmaktadır. 

Yine kâğıt çıktı almanın kaçınılmaz olduğu iş örgütleri için geri dönüşümlü kâğıt 

kullanılması, gereksiz basım olmaması için çıktı almadan önce baskı ön izleme 

yapılması, mümkünse çift taraflı baskı alınması, önemsiz işlerde yazıcının baskı 

kalitesi ayarının minimum düzeye ayarlanması ve daha önceden baskı alınmış 

kağıtların kullanılması önerilmektedir
353

. 

Tek bir fiziksel sunucudaki birden fazla sanal makineyi çalıştırmak için 

sanallaştırma teknolojisini kullanarak fiziksel sunucuların sayısını ve dolayısıyla 

enerji tüketimi de azaltılabilir. Çoğu sunucunun verimli kullanılmamasından 

dolayı (çoğu durumda, çalıştıkları süre yalnızca yüzde 10-15'dir) sanallaştırma 

sayesinde çok büyük tasarruflar sağlanabilir
354

. 

Sanallaştırma sürecinin bir diğer unsuru da iş fonksiyonlarında bulut teknolojisini 

kullanarak fazla donanımdan, bu donanımın tükettiği enerjiden, yarattığı 

elektronik atıktan ve kapladığı fiziksel alandan; dolayısıyla bu alanların ısıtılması 

ya da soğutulmasından tasarruf ederek zincir biçimde enerji verimliliğine katkı 

sağlamaktır. 

 

Süreç verimliliği: Elektronik ortamlarda gerçekleştirilen iş süreçlerinin 

otomasyonunu içermektedir. Uygun şartlarda e-işletme, e-devlet ve e-ticaret 

uygulamaları ile enerji kullanımı ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkı 

sağlanmaktadır. Bu tasarruf ancak daha verimli işgücü ve iş süreçleri ile 

mümkündür. 

Akıllı binalar: Isıtma, havalandırma ve ışıklandırma sistemlerinde elektronik 

işlemci kullanılması ve yüksek hızlı geniş bant şebekelerine bağlanması yoluyla 

binaların çevreci yönlerinin geliştirilmesi ve enerji tasarrufu hedeflenmektedir. 

 

Akıllı ulaştırma (lojistik): Gerçek zamanlı nakliye yönetimi ve tedarik zinciri 

yönetimleri ile taşıma ve depolama süreçlerinde yapılacak verimlilik artışıyla; 
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akaryakıt, elektrik ve ısıtma tasarrufu sağlanmaktadır. En güncel trafik, hava 

durumu, yol yapımı gibi bilgilerin baz alınmasını sağlayan Küresel 

Konumlandırma Sistemi (GPS) ile birlikte yolları kullanan araçlara yerleştirilmiş 

akıllı cihazlar vasıtasıyla trafiğin ve ulaştırma sisteminin daha verimli bir şekilde 

yönetilmesi, kazaların azaltılması, en verimli güzergâh seçimi olanaklarını 

içermektedir. 

 

Akıllı motor sistemleri: Enerji tüketimi ve karbon emisyonu açısından 

performanslarını optimize etmek üzere akıllı cihaz ve uygulamalar tarafından 

kontrol edilen ve yönetilen motorlar ve diğer güç tüketen araçları içermektedir.  

Elektrik üretimi ve yönetiminde verimlilik: Bu durum güç tüketiminin ve elektrik 

sistemlerinin kullanımının gözlemlenmesine olanak sağlayan akıllı sistemleri 

içermektedir. Burada amaç elektrik dağıtımını ve sistemin kendi elektrik 

kullanımını daha verimli hale getirmekle beraber yenilenebilir enerji 

kaynaklarının daha fazla kullanımını kapsamaktadır. 

Enerji verimliliği sağlaması açısından önerilen bir diğer konu da veri 

merkezlerinin optimize edilmesidir. Veri merkezleri yüksek enerji tükettiğinden 

burada kullanılan ekipmanların soğutulması da önemli bir konudur. Bu nedenle 

soğutma sistemlerinin yerleşiminin çalışan aygıtların enerji tüketimini minimize 

edecek biçimde yeniden tasarlanması; ayrıca sunucu sistemlerinde eski tip 

sunucuların yerine yer ve enerjiden tasarruf sağlayan ve sanallaştırmada etkin 

olarak kullanılması sayesinde işletmelere çevik bir bilgi işlem altyapısı sağlayan 

blade tipi sunucuların kullanılması organizasyonlarda sürdürülebilir bilişim 

kültürünün yerleşmesi bakımından atılacak bir başka adım olarak 

değerlendirilebilir. 

Sürdürülebilir bilişim denildiğinde akla ilk donanım gelse de yazılımların da 

çevreye verdiği zarar azımsanacak düzeyde değildir. Doğru ve verimli biçimde 

yapılandırılmamış bir yazılım çok fazla enerji tüketmekle birlikte çalıştırıldığı 

cihazların kullanım ömrünü de kısaltmakta, dolayısıyla elektronik atık miktarını 

artırmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin iş süreçlerinde çevik yazılımları tercih 

etmeleri önemlidir. 

Isıtılması ya da soğutulması gereken ofis alanlarını, örgütte kullanılan bilgisayar 

sayısını ve çalışanların kat etmesi gereken mesafeleri azaltarak karbon salınımının 

azaltılmasına ve enerji verimliliğine katkıda bulunmanın bir diğer yolu da örgüt 

içerisindeki toplantıları sanal ortama aktarmak; yani telekonferans kullanımını 

teşvik etmektir. Günümüzde sıkça toplantı yapması gereken pek çok iş örgütü iş 

süreçlerini telekonferans üzerinden yürütmekte, hatta evden çalışma sistemini 

destekleyerek çevreye katkı sağlamanın yanında ofis ve ofise bağlı yan 

maliyetlerini azaltarak büyük tasarruflar sağlamaktadırlar. 
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SONUÇ 

Çevre sorunlarının temel nedenlerinden olan nüfusun hızlı artması, sanayileşme 

ve kentleşme tüketimi, dolayısıyla üretimi artırmış ve doğal dengenin 

bozulmasına neden olmuştur. Çevre sorunlarının artmasıyla sürdürülebilir tüketim 

anlayışı her alanda yaygınlaşmış ve kamuoyunda çevre bilinci oluşmuştur. Çevre 

ile ilgili gelişmeler işletmelerin çevreye olan bakış açılarını değiştirmekte ve 

işletmeler sürdürülebilir gelişme çerçevesinde çevre sorunlarını önlemek ve 

çevreyi korumak için faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

Hayatta kalmak isteyen işletmeler artık tüm faaliyetlerinde çevre konularını göz 

önünde bulundurmaktadır. Çevresel faaliyetler işletmelere maliyet ve rekabet 

avantajı sağladığı gibi kamuoyundaki imajına da katkıda bulunmaktadır. Çevre 

yönetimi, işletmelerde sosyal bir sorumluluk olarak görülmekte ve yeşil bir 

yönetim oluşturmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Çevresel bütünleşme işletmelerde verimliliği arttırmakta, işletmelerin 

performanslarını yükseltmekte, değişim ve yeniliklere uyumu kolaylaştırmaktadır. 

Çevresel nedenler işletme yönetimlerinde değişimi zorunlu hale getirmektedir. 

Ayrıca işletmelerin sürdürülebilir yönetim standartlarını uygulamaları 

gerekmektedir. Bu standartların uygulanması yasal mevzuata uyumu 

kolaylaştırmakta, rekabette avantaj sağlamakta ve işletme değeri sosyal anlamda 

artmaktadır. 

İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmeleri için içinde yaşadıkları çevreye ve 

topluma karşı çeşitli sorumluluklara sahiptir. İşletmeler sosyal bir sorumluluk 

anlayışı olarak faaliyetlerini ve yönetim stratejilerini çevre ile uyumlu hale 

getirerek çevrenin ve doğal dengenin korunmasına öncülük etmelidir. Bu amaçla 

işletmeler tüketiciler ve toplum ile sıkı bir iş birliği içerisinde olmalıdır. 

İşletmelerin çevresel sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak yeşil işletmecilik 

ve yeşil yönetim anlayışını benimsemesi doğal çevrenin korunmasını sağlayarak, 

dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasını sağlayacaktır. 

Sonuç olarak sürdürülebilir yönetim anlayışının etkinliğinin artırılması ve 

işletmelerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ile daha temiz bir 

dünya gelecek nesillere bırakılabilecektir. 
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Özet 

Ulus-devletlerin ortaya çıkmasıyla önem kazanmaya başlayan güvenlik kavramı 

günümüzde uluslararası ilişkiler disiplininin ana konularından biridir. Güvenliğin 

sağlanması her devlet için en önemli amaç haline gelmiştir. Her devletin kendisinin ve 

çıkarlarının olduğu bölgelerinin güvenliği o devletin ulusal güvenliği olarak 

nitelendirilmektedir. Devletlerin temel kuruluşu ve halkının hak ve özgürlüklerini 

belirleyen anayasa ise ulusal güvenliğin temel kaynağı olmuştur. İran İslam 

Cumhuriyeti’nin güvenlik politikalarında Rusya Federasyonu’nun yerini inceleyen bu 

çalışma, İran’ın son dönemlerdeki güvenlik politikalarını ele almaktadır. Çalışma 1979 

İran’daki İslam Devrimi sonrası ülkenin savunma politikalarının kalıcı dinamiklerini 

tespit etmeyi amaç edinmiştir. Bu çerçevede İran’ın güvenlik politikalarına yön veren 

olaylar ve Rus-İran ilişkilerini etkileyen son gelişmeler incelenerek, İran güvenlik 

politikalarındaki Rusya’nın yerinin anlaşılması hedeflenmektedir.  Çalışmada İran’ın 

güvenlik politikasının esasları ve hedefleri, güvenlik politikasını etkileyen faktörler ve 

İran’ın güvenlik politikalarında Rusya’nın yeri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca İran ve 

Rusya ilişkilerindeki son dönemdeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği hakkındaki 

öngörüler de bu çalışmada ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, İran, Rusya Federasyonu 

 

Russia in Iran`s Security Policy 

Abstract 

The concept of security, which has begun to gain importance with the emergence of 

nation-states, is now one of the main subjects of international relations discipline. The 

most important goal of every state is ensuring its safety. The security of each state and the 

safety of regions in which it interests can be defined as a national security of that state. 

The constitution, which determines the rights and freedoms of the basic institutions and 

peoples of the states, has been the main source of national security. This article, which 

examines the role of the Russian Federation in the security policies of the Islamic 

Republic of Iran, analyzes recent Iranian security policies. The aim of the article is to 

identify permanent dynamics of the Iran`s defence policy after the Islamic Revolution in 

1979. In this context, it is aimed to understand the place of Russia in the security policies 

of Iran by examining the events that have affected the Iranian security policies and the 

recent developments affecting the Russian-Iranian relations. The article is also contains 
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information about principles and targets of Iran`s security policy and the factors that 

affecting the security policy of Tehran.  

Key Words: Security, Iran, Russian Federation 
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GİRİŞ 

İran İslam Cumhuriyeti Orta Doğu, Kafkaslar ve bazı kaynaklarda Orta Asya’yı 

da içeren Batı Asya bölgesinde önemli bir devlettir. Orta Doğu devletleriyle, 

Kafkas devletleriyle, Orta Asya bölgesiyle sınırdaş olması ve Basra Körfezi, Hint 

okyanusuna da kıyısı olan İran, bölgede önemli askeri-stratejik konuma sahiptir. 

Bölge’deki tüm sorunlu devletler’in İran ile sınırı vardır.  

İran Büyük Orta Doğu bölgesinin merkezinde yar almaktadır. Yani Büyük orta 

Doğu’nun heartland’ıdır. Kafkas bölgesi ile Hint okyanusu arasında yer alan İran, 

aynı zamanda Basra körfezini, Hazar denizini, Afganistan ve Pakistan’ı hatta Orta 

Asya bölgesini kontrol etmek için çok önemli bir coğrafik konuma sahiptir.  

İran’ın coğrafik konumunu daha da önemli kılan diğer bir faktör Hürmüz 

Boğazıdır. Umman Körfezi ile Basra Körfezi’ni bir biriyle bağlayan Hürmüz 

Boğazı İran hakimiyeti altındadır. Boğazı önemli kılan özelliklerden biri Basra 

Körfezini Hint Okyanusu’na bağlayan tek geçiştir. Dolaysısıyla Basra Körfezi 

devletlerinin okyanuslara tek çıkış kapısı Hürmüz Boğazı’dır. Ayrıca Körfez 

ülkelerinde çıkartılan petrolün dünya piyasasına çıkış yolu da bu boğazdan 

geçmektedir. Körfez ülkelerinden petrol ithal eden başta dünya güçleri sayılan 

ABD ve Çin olmak üzere tüm devletler için Hürmüz boğazı stratejik önem 

taşımaktadır. Bunun farkına varan İran hükümeti boğazı elindeki koz olarak 

kullanmaktadır. ABD ise stratejik önem taşıyan boğazı “kırmızı çizgi” olarak 

nitelendirmekte ve petrol sevkiyat yolunun kapanması ya da trafiğe engellenmesi 

durumunda savaş ilan edeceğini açıkça belirtmektedir.  

İran’ın coğrafik konumunu önemli kılan başka bir neden ise İran topraklarının 

Nicholas J. Spykeman’ın “kenar kuşak” diye adlandırdığı Kalpgah’ı çevreleyen iç 

hilalda yer almasıdır. Spykeman Barışın Coğrafyası adlı eserinde Halford 

Mackinder’in coğrafik değerlendirmelerini kullanmış ancak daha çok iç hilal 

(kenar hilal) bölgesinin önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda Spykeman şöyle 

demiştir: “her kim ki kenar kuşak ülkelerine hakim olursa, Avrasya’ya hükmeder. 

Avrasya’ya hükmeden ise dünya’yı kontrol eder”. Demek ki, Spykeman’a göre 

dünya gücü olmak isteyen devlet önce kenar kuşak ülkelerine hakim olması 

gerekmektedir. 

İrаn İslаm Cumhuriyеti’nіn kendіne özgü sіyasal sіstemі, gerek içinde bulunduğu 

bölgede, gerekse uluslararası sistem içerisinde kendisini benzerine az rastlanır bir 

devlet haline getirmiştir. İslam Cumhuriyeti adı altında teokratik bir rejimi 

yaşatan İran, yüzyıllar boyunca çok farklı yönetimler altında dünya siyasetinde 

yerini bulmuştur. 1979 İslam Devrimi, İran-Irak Savaşı, Sovyetlerin yıkılmasıyla 

o güne dek temel uluslararası dengeleri oluşturan Soğuk Savaş’ın sona ermesi gibi 

kırılma noktaları, İran’ın dış politikasının evrimini etkileyen temel olaylar olarak 

ortaya çıkmıştır. Orta Doğu’nun bu Arap olmayan ve ABD’nin “haydut devlet” 

tanımlaması içerisinde yerini alan devletinin dış politikası, gerek bölge 
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devletlerinin gerekse bölge dışı devletlerin her zaman gündeminde yer almıştır.
355

 

Bu çalışmada İran İslam Cumhuriyeti’nin güvenlik politikalarındaki Rusya 

Federasyonu’nun yeri incelenecektir.  

 

İRAN’IN GÜVENLİK POLİTİKASI 

Ulus-devletlerin ortaya çıkmasıyla güvenlik kavramı daha da önem kazanmaya 

başlamıştır. Güvenliğin sağlanması her devlet için en önemli amaç haline 

gelmiştir. Her devletin kendisinin ve çıkarlarının olduğu bölgelerinin güvenliği o 

devletin ulusal güvenliği olarak nitelendirilmektedir. Devletlerin temel kuruluşu 

ve halkının hak ve özgürlüklerini belirleyen anayasa ise ulusal güvenliğin temel 

kaynağı olmuştur.  

İran İslam Cumhuriyetinin güvenlik politikalarının ana hedefi ülkenin 

Anayasası’nın 152. Maddesinde gösterildiği gibi İran’ın toprak bütünlüğünü 

korumak, bütün Müslümanların haklarını savunmak ve herhangi bir devletin 

etkisini kabul etmemektir.
356

 Ayrıca Anayasa’nın 146. Maddesine göre İran 

topraklarına herhangi bir yabancı ülkenin askeri üssünün (barışçıl bir niyette olsa 

bile) açılması yasaktır. 

“Ne Doğu Ne Batı” sloganıyla politik bağımsızlığa vurgu yapan İran, dış ve 

güvenlik politikalarını devletler yerine halklar ve hareketlerle yakın ilişkiler 

kurmak, dış politika ilişkilerini ekonomik çıkarlara göre ayarlamamak, İsrail ile 

mücadele edip Filistin halk hareketini desteklemek, büyük siyasi güçlerin stratejik 

çıkarlarıyla arasına mesafe koymak gibi temeller üzerinde kurup ülkenin tam 

bağımsızlığı, uluslararası arenada Müslümanların haklarının korunması ve 

ezilenlerin ezenler karşısında müdafaa edilmesi hedeflerini ortaya koymuştur. 

1979 Devrimi’ne kadar tamamen dönemin iki kutuplu dünyasında kendini ABD 

ve Batı bloğunun yanında konumlandıran İran, devrim ile birlikte dış politika 

yaklaşımında köklü değişimler yaşamaya başlamıştır. İmam Humeyni, İran’ın dış 

politikasını “Ne Doğu Ne Batı” sloganı ile ortaya koymuştur. Bu slogan, İran’ın 

mevcut uluslararası sisteme itirazının da göstergesiydi. İran böylece bir yandan iki 

süper güçten birisinden yana tavır almayacağını ortaya koyarken, diğer taraftan 

üçüncü bir yolun mümkün olduğunu göstermeye çalışıyordu ki, bu durum, İran’ı 

kendi halinde bir ülke olmak yerine uluslararası alanda iddia sahibi bir devlet 

yapmaktaydı. Bunun doğal sonucu; belirlenen esaslar çerçevesinde aktif bir dış 

politika izlemek idi.
357

 

                                                           
355

 “Vneşnyaya Politika İrana”(İran’ın Dış Politikası), 

http://www.lawinrussia.ru/content/vneshnyaya-politika-irana (10.05.2018) 
356

 Konstitutsiya İslamskoi Respubliki İran (İran İslam Cumhuriyeti’nin Anayasası), 

http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/constitution_of_iran.pdf (10.05.2018) 
357

 Abdullah Yeğin, “Devrimin 35. Yılında İran Dış Politikası”, Seta Perspektif, Sayı. 32, Şubat 

2014, s.2 
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İslam Devrimi’nin lideri imam Humeyni devrimi gerçekleştiren geniş halk 

kitlesinin de desteği ile çok katı politikalar izlemiştir. Humeyni’nin amacı, ulusal 

devlet sınırlarını aşarak, Sünni-Şii ayrımına bakılmaksızın, İslam dünyasında 

birliği sağlamaktı. Bu birliği ise İran İslam Cumhuriyeti etrafında oluşturmak 

istemekteydi. Bu aamaca ulaşmak için devrim sonrasi İran’ın dış ve güvenlik 

politikasındaki en önemli araçlardan birisi Şiilik, diğeri ise Fars Milliyetçiliği 

olmuştur.  

Humeyni’nin “Ne Doğu Ne Batı” olarak tanımladığı politikası, İran İslam 

Cumhuriyeti’nin hem Batı da hem de Doğu da düşman kazanmasına sebep 

olmuştur. İran İslam Devrimi’ni bir başlangıç olarak nitelendiren imam Humeyni, 

devrimi diğer Müslüman ülkelere de yaymayı amaçlamıştır. “Devrim İhraç 

Politikası” olarak adlandırılan bu politka yüzünden İran, bölgedeki diğer Sünni 

Müslüman devletleri için bir tehdit merkezi olarak algılanmaktadır.  

İran’ın 1979 sonrası izlediği dış politikasındaki hedefleri ve öncelikleri dört 

döneme ayırmak mümkündür. Onlar İslam-İslam, İslam-İran, İran-İslam ve İran-

İran’dır. Devrimden sonraki İslami prensiplerin hedeflendiği Irak Savaş’ına kadar 

olan dönem İslam-İslam. 1980-1989 arasında Humeyni’nin ölümüne kadarki 

dönem İslam-İran. Bu dönemde İran-Irak Savaşı sırasında halkı motive etmek 

için, miliyetçi duygular canlandırmaya çalışılmıştır. 1989 yılında Humeyni’nin 

vefatından sonra 1995 yılına kadarki İran’ın milli menfaatlerine dayalı dış politika 

gütmeye ve reelpolitiği İslami ideallere tercih etmeye başladığı İran-İslam 

dönemi. Seküler-pragmatik bir yapıya sahip olacak 1995 sonrası dönem ise İran-

İran olarak adlandırılmaktadır.
358

 

Dünyadaki tüm Müslümanların haklarını savunmayı kendi dış ve güvenlik 

politikalarının amacı olarak niteleniren İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki diğer 

sünni iktidarları kendisi için bir tehdit olarak görmektedir. Dolayısıyla Şiiliği hem 

dış politikada, hem de güvenlik politikasında bir araç olarak kullanmaktadır. 

Özellikle Arap Baharı çerçevesinde yaşanan gelişmeler, İran’ın Şii kimliğini dış 

politikada ön plana çıkarmasına neden olmuştur. Şiiliği başarılı bir dış politika 

aracı olarak kullanmakta olan İran, Orta Doğu’daki Şii azınlıkları harekete 

geçirmeye başlamıştır. Bunun örneği olarak 2011-2012 yıllarındaki Suudi 

Arabistan’daki Şii azınlıkların ayaklanması ve 2016 yılında şeyh el Nimr’in 

tutuklanması, ardından da diğer 46 kişi ile birlikte idam edilmesi, Yemen’deki 

husilerin ayaklanması gibi olayları söylemek mümkündür. Sünni Arap ülkelerinin 

Şiiler tarafından çevrelendiğini belirten Ürdün Kralı Abdullah, Aralık 2004’te ilk 

defa “Şii Hilalı” kavramını kullanmıştır. Kral Abdullah’a göre hilal İran’dan 

başlamakta, son dönemde Şii hakimiyetinin oluştuğu Irak’ı kapsayarak, Alevi 

elitlerin yönettiği Suriye’den ve Şii nüfusunun giderek arttığı Lübnan’a kadar 

                                                           
358

 Mehmet Seyfettin Erol, “İran’ın Orta Asya Politikası”,  Orta Asya ve Kafkasya Rekabetten 

İşbirliğine,(Ed. Tayyar Arı), Marmara Kitap Merkezi, Bursa 2010, s.441 
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devam etmektedir.
359

 Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 2006 yılında 

Orta Doğu ülkelerinde yaşayan şii azınlıkların kendi ülkelerinden daha çok İran’ı 

desteklediklerini belirtmiştir.
360

  

Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık olarak %10-13’ünü oluşturan Şii nüfus 

sayısı tahminen 150-200 milyondur. İran, Hindistan, Pakistan ve Irak Şiilerin en 

yoğun yaşadığı ülkelerdir. İran’da yaklaşık 70 milyon Şii halk yaşamaktadır. 

Diğer üç ülkenin her birinde ise en az 16 milyon Şii yaşamaktadır. İran’dan sonra 

bölgede en büyük Şii nüfus Irak’ta bulunmaktadır. Irak’taki Şii nüfus, toplam 

nüfusun %60-65’idir. Lübnan’daki Şii nüfus oranı %35, Bahreyn’deki %70, 

Kuveyt’teki %30, Katar’daki %20, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki %16, Suudi 

Arabistan’daki %5, Suriye’deki %10-12 (Nusayri) ve Yemen’deki %35’tir 

(Zeydi). Bu gruplardan Suriye, Irak, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki Şii nüfusu 

İran’ın etki alanı ile daha çok ilgilenmektedir.
361

 

Devrim sonrasında İran, Orta Doğu’da kendi menfaatlerine yönelik tehditlere 

karşı harekete geçireceği örgütler oluşturmaya başlamıştır. 1980’li yıllarda Irak ile 

doğrudan savaşan ve ağır kayıplar veren İran’ın taktiksel ve stratejik olarak silahlı 

grupları destekleme eğilimine girdiği gözlenmiştir. Zaman içerisinde İran’ın Şii 

nüfusa sahip ülkelerde oluşturduğu vekil unsurları kendi çıkarları doğrultusunda 

caydırıcı bir güç olarak kullandığı görülmüştür. 1982’de Lübnan’da Hizbullah’ı 

kuran Tahran yönetimi, Suriye üzerinden Lübnan’daki nüfuzunu 

kuvvetlendirmiştir. ABD işgali sonrasında Irak’ta kendi güdümünde Şii kökenli 

bir yönetim oluşturan İran, Afganistan’da Hazaralar, Yemen’de ise Husiler 

üzerinden etki alanını genişletmiştir. Irak, Lübnan ve Suriye’deki Şii milis 

grupların oluşturulup desteklenmesi ve Suudi Arabistan’a karşı Yemen’de 

Husilerin örgütlenmesi, İran’ın geliştirdiği çok boyutlu stratejinin devamı olarak 

görülmektedir. Takip ettiği aktif politikalar İran’ın Orta Doğu’da ağırlığının 

artmasını sağlamış ve Tahran’ı Suriye’deki iç savaş başta olmak üzere bölgedeki 

temel meselelerde söz sahibi konuma yükseltmiştir.
362

 Böylece Batı Karşıtı 

tavırları ve İslam-Şii Kimliği, İran’ın dış ve güvenlik politikalarının temelini 

oluşturmaktaydı.  

 

İran İslam Cumhuriyeti Vehhabiliği devlet ideolojisi olarak benimseyen Suudi 

rejimini kendi güvenliği için tehdit olarak algılamaktadır. Son yıllarda İran, ABD 

                                                           
359
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360
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(11.05.2018) 
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tarafından uygulanan ambargolara rağmen, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde 

kendi etkisini artırmaya çalışmaktadır. Özellikle Orta Doğu bölgesinde İran çok 

aktiftir. Orta Doğu’ya yönelik dış politikasında İran Şiiliği bir dış politika aracı 

olarak kullanmaktadır. Orta Doğu bölgesinde İran’ın en büyük rakibi Suudi 

Arabistan’dır. Etnik kimlik olarak Fars, mezhep anlayışı olarak Şiilik ve yönetim 

tarzı olarak (teokratik) cumhuriyet olan İran İslam Cumhuriyeti ile etnik kimlik 

olarak Arap, mezhep anlayışı olarak Sünni ve yönetim şekli olarak (teokratik) 

monarşi olan Suudi Arabistan Krallığı, bu yapısal unsurların etkisiyle doğal olarak 

Basra Körfezi’nde karşılıklı olarak birbirlerini rakip görmekteler ve üstünlük 

mücadelesi içerisine girmektedirler.
363

 

Şii mezhebini bir dış politika aracı olarak kullanan İran, Yemen’de Mart 2015’ten 

günümüze kadar süren iç savaşta Şii mezhebinin Zeydi kolundan olan Husileri 

desteklemektedir. Yemen’de birbirleriyle savaşan üç grup vardır. Birincisi Suudi 

Arabistan Krallığı liderliğindeki koalisyon güçleri ve meşru Hadi hükümeti. Arap 

Baharı sonrası seçimle iktidara gelen Mamsur Hadi hükümetine destek vermek 

için 27 Mart 2015 tarihinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 

hava operasyonarını başlatmasıyla fiilen savaşa katılmıştır. Mamsur Hadi güçleri 

Halk Direniş Güçleri (HDG) olarak da adlandırılmaktadır. Bu savaştaki ikinci 

taraf İran’ın desteklediği bilinen Şii Husiler ve Arap Baharı sonrasında devredilen 

lider Salih Abdullah’a bağlı güçlerdir. Enserullah diye de bilinen Husilerin Şii 

dünyasının merkezi sayılan İran’dan yardımlar aldığı bilinmektedir.
364

 Üçüncü 

grup ise El Kaide örgütü ve onu destekleyen aşiretlerdir. Yemen’de aşiretleri 

küçük siyasi birimler olarak tanımlamak mümkündür. Her aşiret kendi 

topraklarında hükümetten daha güçlüdür.
365

 Husilere karşı olan sünni aşiretlerin 

bir kısmının el kaide’ye destek vermesiyle bu örgüt Yemen’de etkili olmaya 

başlamıştır. 

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler 2 Ocak 2016 tarihinde şii din adamı 

Nimr Bakır el Nimr’in idam edilmesi ile daha da gerginleşmiştir. Protestolara 

teşvik etmek, fitne çıkarmak, güvenlik güçlerine direnmek, ateş açmaya çalışmak 

gibi çeşitli suçlamalarla 8 Temmuz 2012 yılında gözaltına alınan şeyh Nimr Bakır 

El Nimr, El Kaide üyesi olmakla suçlanmakta olan 46 terörist ile beraber idam 

edilmiştir. Orta Doğu’daki mezhepsel gerilimi daha da arttıran bu olay sonrasında, 

şii nüfusun yoğun olduğu şehirlerde geniş çaplı gösteriler yapılmıştır. İran’ın dini 

lideri Ayetullah Ali Hamaney bu olaydan sonra Suudi Arabistan’ı çok sert bir 

şekilde eleştirmiştir. Sadece İran değil Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da bu 
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idamı kınayan açıklamalarda bulunmuştur. Tahran’da göstericiler Suudi Arabistan 

elçiliğine saldırmıştır. Neticede Suudi Arabistan ile İran resmi diplomatik 

ilişkilerini kesmiştir.
366

 Bu olaydan sonra İran, Yemen’deki husileri açık 

desteklemeye başlamıştır. Ancak İran iktidarındaki siyasetçilerin Yemen’deki 

savaş hakkındaki görüşleri ikiye ayrılmıştır. İran dini lideri Ayetullah Ali 

Hamanei ve İran Devrim Muhafızlar ordusu komutanı Kasim Süleymani İran’ın 

Orta Doğu bölgesinde ve özellikle Yemen’de daha aktif dış politika izlemesi 

gerektiğini savunmaktadır. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişler bakanı 

Muhammed Cevad Zarif ise Yemen’de daha dikkatli olması gerektiğini, 

Yemen’deki durumun Suriye ve Irak’tan farklı olduğunu söylemektedir.
367

 

 

İRAN’IN GÜVENLİK POLİTİKASINDA RUSYA FEDERASYONU 

Rusya ile İran yüzyıllara dayanan ilişkilere sahiptir. Orta Asya ve Kafkaslarda 

etkisini artırmak için bazen savaşa da girmişler. Hazar Denizi dolayısıyla bir deniz 

komşusu olan iki devlet arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş sonrası bazen olumlu 

bazen de olumsuz dönemler yaşamaktadır. Ticari ilişkiler, Çeçenistan sorunu, 

Tacikistan’daki iç savaş ve Hazar Havzası’ndaki enerji kaynakları için Rusya ile 

ABD arasındaki mücadelede İran’ın rolü v.s gibi konular İran’ı Rusya açısından 

değerli kılmıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla Rusya Federasyonu’nun güney 

sınırlarında altısı Müslüman olmak üzere birçok yeni devletler kurulmuştur. 

Komünistlerin yıllarca bastırdığı İslamiyet bu bölgede yeniden canlanmaya 

başlamıştı. Dolaysıyla başta İran olmak üzere Orta Doğu’daki radikal İslamcıların 

bu bölgede etkin olmasından endişelenen Moskova, Orta Doğu politikasında 

İran’a öncelik tanımıştır.
368

 Ancak bu devletlere yönelik İran’ın hiçbir hareket 

yapmaması Rusya için sürpriz olmuştur. Çeçen sorununda da sessiz kalan Tahran, 

Tacikistan’daki iç savaş’ı durdurmada Rusya ile ortak hareket etmiştir. İran’ın 

yaptığı bu hareketlerinden Tahran’ın Moskova ile daha yakın ilişkiler kurmak 

istediğini anlamak mümkündür. Aslında Rusya ile İran ortak çıkarlara sahiptir. 

Hem Rusya hem de İran Soğuk Savaş sonrası ABD’nin yürütmekte olduğu tek 

kutuplu dünya düzeninden hoşnut değildir. Özellikle İran’ın ABD ile yaşadığı 

sorunlardan dolayı güçlü bir müttefike ihtiyacı vardır. Açıkçası İran Rusya’nın 

askeri ve nükleer teknolojisini elde edebilmek için Moskova’yı birçok konuda 

desteklemektedir.  
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İran’ın ABD hegemonyasına karşı çıkması ve Batı’ya karşı direnişi ABD’nin Orta 

Doğu, Orta Asya ve Kafkasya’daki politikasına yansımaktadır. Bu da Rusya 

Federasyonu’nun işine gelmektedir. Ayrıca İran’ın ABD etkisi altına girmesi 

Rusya Federasyonu’nun Orta Asya ve Kafkasya’daki konumunu tehdit eder. Bu 

yüzden Rusya ve İran’ın bazı konularda ortak hareket etmesi hem Moskova’nın 

hem de Tahran’ın işine gelmektedir. 

Nükleer enerjisi konusunda Rusya-İran ilişkileri çok karmaşıktır. İran’ın nükleer 

silaha sahip olmasını istemeyen ve bunu tehdit olarak algılayan Rusya, aynı 

zamanda İran’ın nükleer çalışmalarında önemli rol oynamaktadır. Ülkedeki birinci 

ve tek nükleer santral Buşehr Ruslar tarafından inşa edilmiştir. “Atomstroyexport” 

firması tarafından inşa edilen Buşehr nükleer santralinin maliyeti 1 milyar 

dolardır. İran’ın sivil nükleer programı çerçevesindeki bu santral Tahran’ın 

ekonomik durumu dolayısıyla inşaat karşılığını zamanında ödememesi sebebiyle 

ancak 19 yıl sonra bitmiştir.
369

 Bunun gibi anlaşmazlıkların olmasına rağmen 

taraflar yeni Buşehr 2 projesini inşa etmeye başlamıştır.  15 Mart 2017 tarihinde 

Rusya İran’daki Buşehr 2 nükleer santralini inşa etmeye başlamıştır. Rus-Atom 

şirketinin verdiği bilgilere göre Buşehr 2 santrali İran’lı iki şirketin işbirliği ile 

başlatılmıştır ve bu projenin inşasında İran’lı uzmanların da katılacağı 

belirtilmiştir.
370

   

İran günümüzde de Rusya’nın Orta Doğu’daki en önemli strtejik müttefik 

devletlerinden biri sayılır. Rusya ve İran bazı konularda anlaşamadıkları 

geçtiğimiz yıllarda sık görülmüştür. Ancak yine de bunlar iki devlet arasındaki 

ilişkilerin sürekliliğini durduramamıştır. 1979 devriminden sonra ilk defa İran 

yabancı bir ülkeye kendi topraklarından askeri faaliyetler yürütmesine izin 

vermişti. Ağustos 2016’da Rusya’nın İran’ın Hamadan şehrindeki askeri hava 

üssünü Suriye’ye askeri operasyonlar düzenlemek için kısa süreliğine (İran 

Anayasası’na aykırı) olsa bile izin verilmesi iki ülke ilişkilerini yeni safhaya 

götürmüştür. Ancak İran’ın Rusya’ya hava üssünü kullanmak için kısa süreye (bir 

hafta) izin vermesi iki ülke arasındaki ilişkilerin henüz görüldüğü kadar iç içe 

olmadığını göstermektedir.
371

 Bunu Rusya ve İran’ın dış politikadaki amaçlarının, 

İran nükler programı veya Suriye krizi konusu olsun, ne kadar birbiriyle 

uyuşmadıklarını görmek mümkündür. Ama Rusya’nın İran’ı Şangay İşbirliği 

Örgütü üyesi olarak görmek istediği açıktır. Çünkü Rusya için Ortadoğu’da 

politikalarını geliştirebilmek için İran kaçınılmaz stratejik olarak önemli olan 

devlettir. İran artık eskisi gibi dış güçlerin etkisi altında olan zayıf devlet değildir. 
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Dahası dış güçlerinin baskılarına dayanıklık gösterebilen ve yakın çevresini 

etkileyebilen bir bölgesel güç devlettir.
372

 

Rusya – İran ilişkilerinin gündeminde olan en önemli konulardan biri Suriye 

krizidir. Suriye’de İran ve onunla ilişkili olan Hizbullah hareketi ile birlikte Esad 

rejimini askeri ve finansal açıdan desteklemektedir. Aynı zamanda Rusya da 

Esadı askeri ve diplomatik olarak desteklemektedir. İki ülkenin de Esad rejimini 

desteklemekte olmasına rağmen, uzun vadede Moskova ve Tehran’ın amaçları 

farklıdır. Moskova için Esad rejiminin ayakta kalması Tahran kadar önemli 

değildir. Onun için önemli olan Suriye iktidarinda olanın, bu Esad olsun veya 

onun muhalefetleri, Rusya’nın Orta Doğu’daki işbirlikçi devleti olarak ilişkilerini 

sürdürmesidir. Bunun dışında Rusya ABD’nin onu bir büyük güç olarak 

tanımasını istemektedir. Bunun aksine Tahran için Esad rejiminin ayakta kalması 

önemlidir. Çünkü amacı Suriye’deki rejimin Şii azınlığın elinde olması ve 

Lübnan’daki Hizbullah ile ilişkileri sürdürebilmesi ve bunun sayesinde İsrail’e de 

tehdit oluşturabilme imkanını korumaktır. 

Silah ticareti Rusya-İran ilişkilerinde öne çıkan konulardan birisidir. 1990’lı 

yılların sonlarında sadece birkaç yüz milyon dolar civarında olan silah alımı 2005 

yılında bir milyar dolara ulaşmıştır. Rusya’nın İran’a hangi silahları ve kaç 

miktarda sattığı tam belli değildir. Ancak İran’ın satın aldığı silahların büyük 

çoğunluğunun hava savunma sistemi ve silahları olduğunu söylemek mümkündür. 

Bununla birlikte Tahran’ın T-72 tankları, piyade savaş araçları, zırhlı personel 

taşıyıcılar satın aldığını belirtmek lazım. Bazı kaynaklarda Rusya’nın İran’a SU-

24 savaş uçakları ve denizaltı gemiler de sattığı yazılmaktadır. Ayrıca 2007 

yılında Rusya’nın İran’a 29 adet “TOR-M1” hava savunma sistemini teslim ettiği 

bilinmektedir. ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan İran’a karşı 

yaptırımlar nedeniyle Tahran’ın Rus askeri teknolojisine bağımlılığı artmıştır. 

Ancak 2007 yılında İran’ın sipariş ettiği, muhtemel bir ABD-İsrail hava saldırıları 

durumunda karşı koyabilmek için ihtiyaç duyduğu, S-300 hava savunma 

sistemlerini Rusya’dan alamayınca bu ticari ilişkiler azalmaya başlamıştır. 

Yaklaşık 800 milyon dolar civarında olan bu siparişi önce kabul eden Rusya 

sonradan BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Haziran 2010 tarihinde 1929 sayılı İran’a 

karşı yaptırımlar kararını gerekçe göstererek iptal etmiştir. Buna karşılık İran 

Rusya Federasyonu’ndan sipariş ettiği TU-24 yolcu uçaklarını iptal etmiştir.
373

 

Ayrıca İran Cenevre’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurmuştur ve 

Rusya’dan tazminat olarak 4 milyar dolar talep etmektedir. Rusya Federasyonu 

ise İran’ı bu davadan vazgeçirmek için farklı alternatifler sunmaktadır. Rusya’nın 

S-300’ler yerine teklif ettiği “TOR-M1E” hava savunma sistemini İran tarafı 
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almak istememiştir. Ancak sonradan Rusya İran’a 5 adet Antey-2500 S-300VM 

hava savunma füze sistemini sevk edeceğini bildirmiştir. Tahran ise daha önceki 

anlaşmanın yerine getirilmemesi nedeniyle açtığı 4 milyar dolarlık davayı geri 

alacaktı.
374

 Ancak Nisan 2015 tarihinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin 

2007 yılındaki İran ile aradaki anlaşmanın yerine getirilmesi hakkında belgeyi 

imzalayarak, İran’a S-300 hava savunma sistemlerinin sevk edilmesine izin 

vermiştir. Kasım 2015 tarihinde ise İran Rusya ile daha önce anlaştığı S-300’leri 

almıştır. Son dönemdeki haberlere göre İran Rusya’dan “Sukhoi” savaş uçaklarını 

da almayı planlamaktadır.
375

  

Görüldüğü gibi İran İslam Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ile hemen hemen her 

alanda işbirliği yapmaya çalışmaktadır. Rusya için İran Orta Doğu politikasındaki 

işbirliği yapabilecek ülkelerden bir alternatif olarak görülse de, İran için Rusya 

bölgesel güvenlik açısından çok önemli bir stratejik ortak konumundadır. 

ABD’nin Tahran’ı sürekli yeni ambargolar ile tehdit etmesi İran’ın Rusya’dan 

başka da ülkelerle işbirşiği yapmaya itmektedir. Bu da Moskovayı rahatsız 

etmektedir. Ancak Suriye krizi, askeri savunma sanayısı, nükleer enerjisi ve 

lojistik gibi konularda Rusya İran için önemli bir müttefik sayılır. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak İran’ın güvenlik politikasında Rusya Federasyonu’nun önemli 

olduğunu söyleyebiliriz. Fakat iki devlet arasındaki ilişkilerde bazı 

anlaşmazlıkların olması ikili ilişkilere her an son verebilir. Tahran ve 

Moskova’nın en iyi anlaştığı ve hemfikir olduğu Suriye konusunda bile iki 

devletin çıkarlarının birbirinden farklı olması gelecek dönemlerde İran ve 

Rusya’yı karşı pozisyonlara getirebilir. Ancak mevcut durumda iki devletin 

birbirine ihtiyacı vardır. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dış politika 

danışmanı Ali Ekber Vilayeti de bir konuşmasında Suriye konusunda hem 

Rusya’nın hem de İran’ın kendi çıkarlarının olduğunu dile getirmişti. Vilayeti’ye 

göre iki devlet de Suriye’deki çıkarlarına tek başlarına ulaşamaz. Bu yüzden 

işbirliği yapmayı tercih etmiştir.
376

 Ayrıca Rusya’nın Orta Doğu’daki etkisini 

artırması için İran’a ihtiyacının olduğunu söylemek mümkündür. 

Rusya’nın Orta Doğu’daki diğer bölgesel güçlerle de ilişkilerini iyi tutması İran’ın 

Moskova ile ilişkilerini etkilemektedir. Suudi Arabistan ve İsrail Tahran’ın 

bölgedeki en büyük rakipleri ve düşmanlarıdır. Rusya’nın bu üç devletle aradaki 

dengeyi şimdilik iyi tuttuğunu söyleyebiliriz. Eğer Rusya İran’la ilişkiyi daha 
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artırsa Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkelerini karşısına almış olacaktır. 

Arap ülkeleriyle karşı karşıya gelmesi yaklaşık 20 milyon Müslüman nüfusa sahip 

olan Rusya’nın işine gelmemektedir. Bununla birlikte Şii İran ile fazla 

yakınlaşması Rusya’nın Sünni Müslümanlar yaşadığı bölgelerde huzursuzlukların 

çıkmasına neden olabilir. 

Hem Suudi Arabistan’la hem İran’la ilişkileri iyi tutmaya çalışan Rusya 

Federasyonu’nun Orta Doğu’da etkisini artırabilmesi için iki devlete de ihtiyacı 

vardır. Ocak 2016’da Suudi Arabistan’ın Şii din adamı şeyh el-Nimr’i idam 

etmesiyle İran-Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin artması Moskova’yı zor 

durumda bırakmıştır. Bu durumda Rusya ne İran’ı ne de Suudi Arabistan’ı 

destekleyebilirdi. Dolayısıyla Moskova mümkün olan en doğru kararı almıştır. 

Rusya iki devlet arasındaki krizin çözümüne yardımcı olmak için arabulucu 

görevi üstlenmeye hazır olduğunu belirtmiştir.
377

 Görüldüğü gibi Rusya Orta 

Doğu’ya yönelik politikasında bölge devletlerinin hiç birine öncelik 

vermemektedir. Dolayısıyla İran güvenlik politikalarına Rusya’nın yerinin önemli 

olduğunu, fakat iki ülke arasında ciddi bir ittifakın söz konusu olmadığını 

söyleyebiliriz. 
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Tuşba Belediyesi Örneğinde Yerel Hizmetlerden Memnuniyet 

Düzeyi Araştırması

 

Doç. Dr. Menaf TURAN

 

Esma BEŞER SAĞOL

 

Öz 

Bu çalışmanın konusu 2014 yerel yönetim seçimleri sonrasında büyükşehir belediyesi 

statüsüne geçen Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulan merkez ilçe 

belediyesi statüsündeki Tuşba İlçe Belediyesi sınırları içinde yaşayan halkın hizmetlerden 

memnuniyet düzeyini ölçmektir. Çalışmanın öncelikli amacı Van ili Tuşba ilçe 

belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden vatandaşın memnuniyet düzeyinin ne ölçüde 

olduğunu ve hizmet kalitesini belirleyen ölçütlerin neler olduğunu ortaya koymak 

olmuştur. Çalışmanın evreni Van Kent merkezine bağlı merkez ilçe olan Tuşba 

Belediyesinin beledi hizmet alanlarını kapsamaktadır. Söz konusu çalışmanın 

yürütüldüğü merkez ilçe Tuşba’da ikamet eden vatandaşlardan rast gele yöntemle bir 

örneklem belirlenmiştir. İlçenin büyüklüğü ve nüfusu dikkate alınarak 350 adet anket 

formu elden dağıtılmıştır. Dağıtılan bu anket formlarının eksiksiz doldurulan 312 tanesi 

değerlendirilmeye alınmıştır. Dağıtılan anket formlarının büyük bir oranında dönüş 

olduğu için verilerin bu oranla güvenirliği olduğu görülmektedir. Anket soruları hazır 

anket olarak alınmış ve Tuşba Belediyesinin hizmetlerine göre uyarlanmıştır.Araştırmada 

elde edilen veriler Türkiye genelini değil sadece Van Büyükşehir Belediyesinin merkez 

ilçe Tuşba ilçe belediyesinin sınırlarını kapsamaktadır. Amaç ilçe belediyesinde ikamet 

eden vatandaşın hizmet algısını ortaya koymak olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti, Belediye, Tuşba Belediyesi, Hizmet Memnuniyeti 

 

Survey of Satisfaction Level from Local Services: The Case of Tuşba Municipality 

Abstract 

The subject of this study is to measure the satisfaction level of the people living within 

the borders of Tuşba District Municipality, which is established within the borders of Van 

Metropolitan Municipality, which became a metropolitan municipality after 2014 local 

government elections. The primary objective of the study was to determine the extent of 

the satisfaction level of the citizens from the services provided by the district 

municipality of Van and the criteria that determine the service quality. The universe of 

the study covers the municipal service areas of the Tuşba municipality, which is the 

central district of Van city center. A sample was obtained from the citizens residing in the 

central district of Tuşba. 350 questionnaires were distributed by hand considering the size 

and population of the district. 350 questionnaires were distributed by hand considering 

the size and population of the district. Of these questionnaires, 312 were completed. It is 

seen that the data are reliable in this ratio since there is a large percentage return of the 
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distributed questionnaire forms. The questionnaire questions were taken as a ready-made 

questionnaire and adapted to the services of the municipality of Tuşba. The data obtained 

in this study encompasses not only the limits of the overall Turkey Van Metropolitan 

Municipality of the central district Tuşba district municipalities. The aim was to reveal 

the service perception of the citizen residing in the district municipality. 

Keywords: Public Service, Muncipality, Tuşba Municipality,  Service Satisfication 
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Giriş 

Halka en yakın birim olan belediyeler toplumun önceliklerine göre ihtiyaçlarını 

karşılamak için kurulmuş yerel yönetim birimleridir. Belediyeler bulundukları 

alanlarda şehrin düzen ve tertibinden, temizlik ve bakımından, imar, kentleşme 

alanlarına kadar birçok konuda halka hizmet sunmakla hükümlüdür. 

Bir ülkedeki yerel yönetimlerin gücü o ülkedeki demokrasinin işleyişinin 

etkinliğini ve gücünü göstermektedir. Küreselleşen ve gelişen dünyada katı, 

bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin çok fazla olduğu geleneksel belediyecilik 

anlayışının terk edilmesi, yerine yeni hesap verebilir, şeffaf, insan odaklı iyi bir 

yönetim anlayışının bulunduğu çağdaş belediyecilik anlayışına geçişi zorunlu 

kılmıştır. 

Gelişen dünya ile beraber halkın istek ve arzularını belediyeye ulaştırmaları 

kolaylaşmış ve belediyelerin halkın memnuniyetine önem verdiği, hizmetlerini 

kalitesinin arttırılma çabasıyla ortaya koyduğu söylenebilir. 

2014 yerel yönetim seçimleri sonrasında büyükşehir belediyesi statüsüne geçen 

Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulan merkez ilçe belediyesi 

statüsündeki Tuşba Belediyesi sınırları içinde yaşayan halkın hizmetlerden 

memnuniyet düzeyini ölçmek yeni büyükşehir belediyesi sisteminin hizmet 

sunumunda etkinlik ve verimliliğini bir alan araştırmasına dayalı olarak çalışmak 

sistemin anlaşılır kılınmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı çalışmanın öncelikli 

amacı Van ili Tuşba ilçe belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden vatandaşın 

memnuniyet düzeyinin ne ölçüde olduğunu ve hizmet kalitesini belirleyen 

ölçütlerin neler olduğunu ortaya koymak olmuştur. 

Tuşba ilçesi yukarıda da belirtildiği üzere 2012 yılında çıkarılmış olan 6360 sayılı 

Kanun ile kurulmuş ve Tuşba Belediyesi de 2014 yılında gerçekleştirilen yerel 

yönetim seçimlerinin ardından çalışmalarına başlamıştır. Merkez ilçe statüsünde 

olan Tuşba Belediyesi’nin yeni kurulmuş bir belediye olması, hizmet alanında 

kırsal yerleşim birimlerinin fazla olması, halkın yeni büyükşehir modeline kısmen 

de olsa yabancı olması gibi unsurlar hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin 

sağlanmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanısıra yeni büyükşehir modeli 

ile büyükşehir belediyelerine görece daha fazla görev ve yetki verilmesi de hizmet 

sunumu etkilemiştir.  

 

Literatür Değerlendirmesi 

Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve belediye hizmetleri hakkında literatürde 

birçok çalışma bulunmaktadır. Bu gibi çalışmalarda belediye hizmetlerinin 

belirlenmesi vatandaşa sunulması, vatandaşın bu hizmetleri nasıl algıladıkları, 

vatandaşın beklentileri, belediye yöneticilerinin ve personelin hizmet sunum 

başarısı ve bu memnuniyetin davranışa yansıması ölçülmüştür. 
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Örneğin Şahin
378

, 2010 yılında Konya il merkezini ve ilçelerini ele alarak 

vatandaş memnuniyetini ölçmüştür. Şahin yaptığı çalışmada ilçelerde yaşayan 

vatandaşın bulundukları ilçe belediyesinin hizmetlerinde daha büyük oranda 

memnun oldukları ve aynı şekilde, farklı ilçelerde oturan vatandaşın büyükşehir 

hizmetlerine yönelik memnuniyet algısında önemli bir fark olmadığı 

görülmektedir. Aynı zamanda vatandaşların siyasi tercihlerinin belediye 

hizmetlerini algılamada bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşıldığı görülmüştür.  

Yine 2010 yılında Usta ve Memiş’in
379

  Giresun ili için yaptığı bir araştırmada 

seçmenlerin demografik özelliklerine bağlı olarak hizmet kalitesi algılamalarında 

fark olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonucu seçmenlerin yaşı, 

medeni durumu, mesleği ve gelir durumu ile belediye hizmet algıları arasında 

anlamlı fark görülmezken, cinsiyet ve eğitim düzeyi ile belediye hizmet algıları 

arasında anlamlı bir fark saptanmıştır. Cinsiyete göre farklılık sadece “temel 

kentsel alt yapı hizmetler” faktörü ile sınırlıdır. Kadınlar erkeklere göre 

belediyenin temel kentsel alt yapı hizmetlerini daha fazla yetersiz bulmaktadırlar. 

Eğitim düzeyine göre farklılık ise “temel kentsel alt yapı hizmetleri” ve “personel 

ve bina yeterliliği” hizmet faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Üniversite 

mezunları, ilköğretim ve lise mezunlarına göre temel kentsel alt yapı hizmetlerini 

daha fazla yetersiz bulmaktadır. İlköğretim mezunları, lise ve üniversite 

mezunlarına göre belediyenin bina ve personel yeterliliğini daha az yetersiz 

bulmaktadırlar. Çalışmada Giresun seçmeninin belediye hizmet kalitesi 

algılamalarının homojen olduğu ancak cinsiyet ve eğitim düzeyi konusunda bazı 

farklı algılamaların olduğu saptanmıştır.  

2010 yılında Kara ve Gürcü’nün
380

 Yozgat’ta yaptığı çalışmada demografik 

faktörlere göre, verilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiş ve 

katılımcıların verdiği cevaplar her düzeyde katılımcı için birbirine yakın olduğu 

gözlemlenmiştir. Genel olarak hizmetlerin yeterli olmadığı ya da yapılan 

hizmetler konusunda vatandaşların bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yozgat’ta yaşayanların özellikle memnuniyetlerinin düşük olduğu belediyenin ve 

belediye çalışanlarının fiziksel görünümüne daha çok önem vermesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

                                                           
378
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s.333-355.  
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Araştırmanın Evreni ve Yöntemi 

2017 yılı TÜİK verilerine göre Tuşba ilçesinin nüfusu 40.161’i kırsal kesimde 

olmak üzere 156.717 olarak belirtilmiştir Bu verilere göre Tuşba ilçesi Van 

ilindeki 13 ilçe arasında nüfus büyüklüğü bakımından üçüncü büyük ilçedir. İlçe 

sınırları içinde 67adet mahalle bulunmaktadır.  

 

Tablo 1: İlçelere Göre Van Nüfusu (2017) 

İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

İpekyolu 300.796 150.768 150.028 

Erciş 173.071 89.405 83.666 

Tuşba 156.717 81.107 75.610 

 Edremit 124.375 62.234 62.141 

Özalp 66.495 33.805 32.690 

Çaldıran 63.603 32.750 30.853 

Başkale 51.973 26.946 25.027 

Muradiye 50.715 26.168 24.547 

Gürpınar  35.155 17.888 17.267 

Gevaş 27.565 13.685 13.880 

Saray 20.972 10.886 10.086 

Çatak 20.696 10.787 9.909 

Bahçesaray 14.758 7.395 7.363 

Kaynak: TÜİK, 2017 

 

Araştırmanın evreni Van ili Tuşba Belediyesinin beledi hizmet alanlarını 

kapsamaktadır. Van iline bağlı merkez ilçeler Tuşba, İpekyolu ve Edremit 

ilçeleridir. Söz konusu çalışmanın yürütüldüğü merkez ilçe Tuşba’da ikamet eden 

vatandaşlardan rastgele yöntemle bir örneklem belirlenmiştir. İlçenin büyüklüğü 

ve nüfusu dikkate alınarak 350 adet anket formu elden dağıtılmıştır. Dağıtılan bu 

anket formlarının eksiksiz doldurulan 312 tanesi değerlendirilmeye alınmıştır. 

Dağıtılan anket formlarının büyük bir oranında dönüş olduğu için verilerin bu 

oranla güvenirliğinin olduğu görülmektedir. Anket soruları hazır anket olarak 

alınmış ve Tuşba Belediyesinin hizmetlerine göre uyarlanmıştır. Araştırmada elde 

edilen veriler Türkiye genelini değil sadece Van Büyükşehir Belediyesinin 
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merkez ilçe Tuşba Belediyesinin sınırlarını kapsamaktadır. Amaç ilçe 

belediyesinde ikamet eden vatandaşın hizmet algısını ortaya koymak olmuştur.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anketörler tarafından şehir merkezinde 

belirli noktalarda rastgele seçilen kişiler ile yüz yüze anket uygulanmıştır. 

Belediye hizmetlerinin kalitesine yönelik vatandaş memnuniyeti ölçümü için 

vatandaşa yöneltilen sorular, daha önce bu alanda yapılmış araştırmalarda 

kullanılan sorulardan yararlanılarak geliştirilmiştir. Çalışmada ağırlıklı olarak 

güvenilirliği ve genelliği daha yüksek olan ve sayısal oran vermeye imkân veren 

bilginin üretilmesinde kullanılan niceliksel yöntem ve sosyal olguları bağlı 

bulundukları çevre içinde anlayıp yorumlamak için yorumlayıcı bir anlayışla 

niteliksel bir araştırma yöntemiyle beraber kullanılmıştır. Alan araştırmasında 

yapılan anket çalışmalarında yer yer kesin ve yer yer ucu açık olan sorulara yer 

verilmiştir. Anket çalışmasının sağlıklı olabilmesi ve anket sorularının vatandaşın 

belediye üzerinde memnuniyet derecesinin tam olarak saptanabilmesi için uzun ve 

sıkıcı sorulara yer verilmemeye dikkat edilmiştir. Anket yöntemi kişilerle birebir 

evlerinde yapılması ve her anketin 10 ile 20 dakika arası sürebileceği uygun 

görülmüştür. 

Vatandaşa uygulanacak anket formunun ilk kısmında vatandaşın demografik 

özellikleri, daha sonraki bölümlerde sırasıyla, belediyenin değerlendirilmesi, 

belediye başkanının yönetim tarzına ilişkin sorular, belediye çalışanlarının hizmet 

sunumundaki tutumunun değerlendirilmesi, belediyenin kalite ve hizmetlerinin 

değerlendirilmesi, çevre temizliği ve sağlığı hizmetleri, kent içi yol, kaldırım ve 

park hizmetleri, imar ve şehircilik hizmetleri, ulaşım hizmetleri, ticari ve 

ekonomik alanla ilgili hizmetleri ve kültür sanat ve turizm hizmetleri ve en son 

sosyal yardımlarla ilgili hizmetler yer almaktadır. Sorular 5’li Likert Ölçeği 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bazı sorular niteliğine göre ve ölçmeye çalıştığı 

hipotezlere göre “memnunum”, “çok memnunum”, “ne memnunum ne memnun 

değilim”, “memnun değilim” ve “hiç memnun değilim” şeklinde hazırlanmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Araştırmanın amacı vatandaşlara uygulanacak olan anketlerle demografik 

özellikleri belirleyerek, demografik özellikler açısından sunulan belediye 

hizmetlerini algılama ve memnuniyet düzeyi arasında anlamlı bir farkın 

olup olmadığını görmek, 

 Vatandaşların belediye hizmetlerinden ve yönetim algılamasından 

memnuniyet veya memnuniyetsizliğinde öne çıkan faktörleri belirlemek 

ve bilimsel literatürde yer alan faktörlerle uygulama sonucunda ortaya 

çıkan faktörleri karşılaştırmak, 
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 Belediye hizmet sunumlarının arttırılmasında veya değiştirilmesinde 

belediye yönetimlerinin hizmet politikalarını oluşturmalarında önerilerle 

katkı sağlamak, 

 Belediye hizmetlerinde kalite ve memnuniyet algısında ekonomik siyasi ve 

kültürel farklılıkların etkisi olup olmadığını belirlemek, 

 Belediyenin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşların 

memnuniyet düzeyi ve önem düzeyinin belirlenerek, belediye kurumları 

tarafından vatandaşın beklentilerinin olumlu ya da olumsuz izlenimlerinin 

anlaşılması sağlamak, 

 Vatandaşın memnun olduğu veya olmadığı noktaları belirleyerek, seçim 

sonuçlarının hizmet sunumunda etkisinin olup olmadığını ortaya koymak 

olarak belirlenmiştir. 

 

Araştırmanın Varsayımları 

Varsayım oluşturabilmek için araştırma evreni olarak kabul edilen çalışma 

alanında daha önce yapılmış çalışmalar ve bu çalışmaların sonucunda elde 

edilmiş bulgular olması önemlidir. Ancak önceki dönemde yapılan araştırma 

bulguları daha sonraki dönemde yapılan çalışmalar için varsayım olarak kabul 

görmekte ve test edilmektedir. Söz konusu bu çalışmada ise mevcut durum 

değerlendirmesi yapılmakta ve farklı değişkenler dikkate alınarak vatandaşın 

belediye hizmet algısında etkilerinin olup olmadığı ortaya konulmak 

istenmektedir. Ancak farklı araştırmacılar tarafında değişik illerde “belediye 

hizmetlerinde kalite ve memnuniyet algısı” ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalarda test edilen varsayımlar bu çalışmada da ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı kısmında da belirtilen hususlarla yakından ilişkili 

olan aşağıda sıralanan varsayım ya da hipotezler
381

 çalışmada test 

edilmektedir. 

 

Tablo 2: Araştırmanın Varsayımları 

Varsayım 1 Belediye hizmetlerinde kalite ve memnuniyet düzeyi, 

vatandaşların siyasi tercihlerine göre değişebilmektedir 

Varsayım 2 Belediye çalışanlarını hizmet sunumu esnasındaki olumlu ve 

olumsuz tutum ve yaklaşımları ile belediye hizmetlerinde 

vatandaş memnuniyet arasında pozitif bir ilişki söz konusu 

                                                           
381

Ardıç, Kadir, Fatih Yüksel ve Osman Çevik (2004), “Belediyelerde Hizmet Kalitesinin 

(Vatandaş Tatminin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi’nde Bir Uygulama)”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 

13(3): 63-81; Usta ve Memiş, age, s.340. 
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olabilir. 

Varsayım 3 Eğitim gruplarına göre, vatandaşların algıladıkları belediye 

hizmet kalitesi ve memnuniyet düzeylerinde farklılık vardır. 

Varsayım 4 Gelir gruplarına göre, vatandaşların algıladıkları belediye 

hizmet kalitesi ve memnuniyet düzeylerinde farklılık vardır. 

Varsayım 5 Meslek gruplarına göre vatandaşların algıladıkları belediye 

hizmet kalitesi ve memnuniyet düzeylerinde farklılık vardır. 

Varsayım 6 Oturdukları mahallelere göre, vatandaşların algıladıkları 

belediye hizmet kalitesi ve memnuniyet düzeylerinde farklılık 

vardır. 

 

 

Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi 

Bu başlık altında araştırmaya katılanların demografik özellikleri ve bu özelliklere 

bağlı olarak vatandaşların belediye hizmetlerinde kalite ve memnuniyet algısına 

yönelik varsayımlarının test edilmesine ilişkin bulgular ve değerlendirmeler yer 

almaktadır. 

  

Demografik Bulgular  

Yapılan ankette katılımcıların %49,4’ünü kadınlar, %50,6’sını erkekler 

oluşturmaktadır. Anket çalışması yapılırken anketörlerin cinsiyet dağılımının 

sayıca birbirine yakın olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Toplamda 312 adet 

anket çalışması yapılmış olup bu ankete katılanların 154’ünü kadınlar, 158 ini 

erkekler oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadınların çağdaş dünyada hem ev 

hayatında hem iş hayatında yadsınamayacak yeri olduğundan dolayı belediye 

hizmet kalitesinin ölçülmesinde kadınların fikirlerinin anket sonuçları açısından 

önem arz ettiğini söyleyebiliriz. 

 

Grafik 1: Cinsiyete Göre Dağılım 
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Grafikte görüldüğü üzere ankete katılan ve yaş sorusuna cevap veren kişilerden 

genç nüfus oranının bulunduğu 24 ve altı yaş grubu %20.6,  çalışma hayatına 

henüz yeni atılmış veya işe girmeye çalışan 25-34 yaş grubu %19.7, çalışma 

çağında olan ve çalışan nüfusun yoğun olarak bulunduğu 35-44 yaş arası %27, 

orta yaş grubunun bulunduğu 45-54 yaş arası %18.1 ve en son emekli olan veya 

emekli olmaya hazırlanan 55 ve üstü yaş grubu %14.6’lık bir oranı 

kapsamaktadır. Yaşlar arasındaki dağılım incelendiğinde en fazla katılımın orta 

yaş grubunda ve onu hemen genç yaş grubunun izlediği görülmektedir. Bu açıdan 

Türkiye yaş ortalamasıyla paralel bir çalışma olduğu söylenebilir. Alan 

çalışmasında katılımcılar rastgele seçilmiştir. Anket çalışması yapılırken orta yaş 

grubunun belediye hizmetleri hakkında anketlere katılmada daha istekli ve daha 

bilgili olduğu görülmüştür. Bu açıdan verilerin sonuçlarının daha sağlıklı 

olunacağı söylenebilmektedir. 

 

Tablo 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

Yaş Frekans Yüzde 

24 ve altı 65 20.6 

25- 34 62 19.7 

35- 44 85 27.0 

45- 54 57 18.1 

55 ve üstü 46 14.6 

Toplam 315 100.0 

 

Ankete katılan ve mesleğiniz sorusuna cevap veren kişilerden %7,7’si esnaf-

tüccar, %12.1’i serbest meslek, % 22.7’si kamu-özel memur, %9.6’sı işçi, % 9.9’u 

emekli, %25.2’si ev hanımı ve %12.8 i diğer diye belirtmiştir. Anket verileri 

incelendiğinde katılımın mesleklere göre dağılımında en yüksek katılımı ev 

hanımlarının oluşturduğu ve onu takiben kamu ve özel memur mesleğinde 

çalışanların olduğu görülmektedir. En az katılım ise esnaf ve tüccarlardan 

49% 51% 

Kadin Erkek
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olmuştur. Burada belirtilmesi gereken bir konu daha, serbest meslek grubunda 

hangi mesleklerin olduğu hususudur. Alan çalışmasında serbest meslek grubunu 

işaretleyenler avukatlar (devlet için çalışanlar hariç), serbest çalışan hekimler, 

kendi iş yeri olan diş hekimleri, serbest muhasebeciler vb. meslek grupları 

olmuştur. 

Tablo 4: Meslek Gruplarına Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde 

Esnaf- Tüccar 24 7.7 

Serbest Meslek 38 12.1 

Kamu- Özel Memur 71 22.7 

İşçi 30 9.6 

Emekli 31 9.9 

Ev Hanımı 79 25.2 

Diğer 40 12.8 

Toplam 313 100.0 

 

Anket çalışmasına katılanların aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere eğitim durumu 

incelendiğinde ankete en çok katılanların %29,9’la ilköğretim mezunlarının 

olduğu görülmektedir. İkinci sırayı %22,6 ile lise mezunları takip etmektedir. 

Daha çok çalışma hayatında aktif şekilde yer alan lisans ve ön lisans mezunları 

%22,6 ile üçüncü sırada yer almaktadırlar. Akademide yer alan yüksek lisans-

doktora grubu ise %3,8’lik kısmı kapsamaktadır. Son olarak okur-yazar olmayan 

kesim %4,1’i, okur-yazar kesim %10,5’i, ilköğretim mezunu olanlar %29,9’dur. 

 

Tablo 5: Eğitim Durumlarına Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde 

Okur- yazar değil 13 4.1 

Okur- yazar 33 10.5 

İlköğretim 94 29.9 

Lise 91 29.0 

Lisans- Önlisans 71 22.6 

Yüksek Lisans- Doktora 12 3.8 

Toplam 314 100.0 
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Alan çalışmasının yapıldığı mahalleler aşağıda belirtilmiştir. Çalışmaya 

başlamadan önce anket çalışmasının hangi mahallelerde yapılacağına dair 

belediyeden yetkili kişilerle görüşülüp bilgi alınmıştır. Anket çalışması 

yapılmadan önce Tuşba Belediyesinin mahalleri ekonomik durumlarına göre 

belirlenip bu bulgulara göre çalışma yapılmasına dikkat edilmiştir. Anket 

çalışması belediye hizmetlerinden daha çok yararlanma imkanı bulan merkez 

mahalleler olan Akköprü, İstasyon, İskele, Abdurrahmangazi mahallelerinde 

yoğunlukla yapılmıştır. Merkezden uzak mahallelere ulaşım sıkıntısı olduğundan 

uzak mahallelerde anket çalışması yapımı kısıtlı olmuştur.    

 

Tablo 6: Mahallelere Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde 

Abdurrahmangazi 70 24.1 

Akköprü 32 11.0 

Topraktaş 20 6.9 

Alabayır 24 8.3 

Bardakçı 6 2.1 

Beyüzümü 10 3.4 

Seyrantepe 25 8.6 

Adıgüzel 1 .3 

İstasyon 53 18.3 

İskele 49 16.9 

Toplam 290 100.0 

 

Alan Araştırmasına Dair Bulgular 

Tuşba Belediyesinin yürütmekte olduğu hizmetler hakkında ne ölçüde bilgi sahibi 

olduğunuzu düşünüyorsunuz? sorusuna ankete katılanların %9,2’si bilgim yok, 

%16,2’si çok az bilgim var, %43’ü biraz bilgim var, %29,9’u oldukça bilgim var, 

%1.6’sı çok iyi biliyorum şeklinde cevaplar vermişlerdir. 
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Grafik 2: Hizmetler Hakkında Bilgi Düzeyi 

 

 

Tablo 7: Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyleri (Genel) 
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Tuşba Belediyesince verilen hizmetlerin bir bütün olarak 

kalitesinden 

13.7 22.6 17.1 34.1 2.5 

Tuşba Belediyesinin genel imajından 11.8 20.7 31.2 34.1 2.2 

Tuşba’da yaşıyor olmaktan 9.2 14.6 25.4 43.8 7.0 

Yönetimin sorunlara yaklaşımından 15.0 24.3 29.4 30.0 1.3 

Personelin hizmet anlayışından 13.4 25.2 29.9 29.9 1.6 

İmar ve kadastro hizmetlerinden 11.1 22.2 35.6 29.5 1.6 

Tarihi ve kültürel yerlerin korunmasından, 

restorasyonundan 

11.8 17.6 32.6 34.8 3.2 

Kent içi yol ve kaldırımların genel kalitesinden 17.8 26.3 19.0 34.3 2.5 

Temizlik ve katı atık hizmetlerinden 14.1 27.5 19.5 36.7 2.2 

Yeşil alanlar ve parklardan 17.5 22.9 15.3 41.7 2.5 

Park/yeşil alanların temiz ve bakımlı olmasından 14.0 24.2 16.9 42.7 2.2 

Kültür ve sanat etkinliklerinden 18.5 24.9 29.1 24.6 2.9 

Sosyal yardımlardan 17.5 22.5 32.4 25.4 2.2 

Gençlik ve spor hizmetlerinden 16.5 20.6 34.6 26.3 1.9 

Ev çöplerinin atıldığı çöp kutusu / varili yeterliliğinden 18.5 19.8 18.5 39.9 3.2 
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Çöp toplama hizmetlerinin düzenli ve sürekli olmasından 14.6 13.7 23.2 45.1 3.5 

 Haşeratla mücadele ve ilaçlama hizmetlerinden 15.2 20.0 25.4 37.5 1.9 

Cadde ve sokakların genel olarak temizliğinden 20.1 22.0 22.0 33.4 2.5 

Ulaşım ve trafik hizmetlerinden 18.8 22.9 20.7 35.7 1.9 

Kent içi yolların bakımından 19.4 22.9 25.1 29.8 2.9 

Kaldırımların yeterliliğinden 19.5 27.2 23.3 27.8 2.2 

Cadde, sokak ve park aydınlatılmasından 24.8 22.9 21.3 29.2 1.9 

Kent merkezinde otopark imkânlarından 24.2 25.2 25.5 22.9 2.2 

 

Üstteki tablo incelendiğinde vatandaşa sorulan Tuşba Belediyesinin sunmuş 

olduğu hizmetlerin bir bütün olarak kalitesinden ne kadar memnunsunuz? 

Sorusuna katılımcıları %36,3’ü memnun değilim, %36,6’sı memnunum cevabını 

vermişlerdir. Görüldüğü üzere memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları birbirine 

nerdeyse eşit şekilde çıkmıştır. Memnun olmayan kesim belediye faaliyetlerini 

eksik gördüğünü, belediyenin hizmet sunumunda yetersiz kaldığını ve bu 

yetersizliğe karşın önlem alma çabasını yavaş gördüğünü bu yüzden Tuşba 

Belediyesinin hizmet sunumundan memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Buna karşın %36,6’lık oranla memnunum diyenler ise memnun olmayanlara 

rağmen belediye hizmetlerini yerli yerinde ve yeterli bulduklarını dile 

getirmişlerdir. 

Bir diğer husus ise kararsız olan yani ne memnunum ne memnun değilim diyen 

kesim %34.1 ile büyük bir oranı kapsamaktadır. Kararsız kalan kesime ikilemde 

kalmalarının sebepleri sorulduğunda ankete katılmak istemediklerini veya anketi 

cevaplarken çekingen kaldıkları görülmüştür.  

Tuşba Belediyesinin genel imajından memnuniyet düzeyi, memnunum ve çok 

memnunum oranları göze alınarak %36 ile olumlu çıktığı görülmektedir. Hiç 

memnun değilim ve memnun değilim diyenler ise %33 oranında görülmüştür. 

Tablo incelendiğinde Tuşba Belediyesinin genel imajından memnun olanlar ile 

memnun olmayanların arasında aslında çok fazla bir farkın olmadığı ve 

oranlarının birbirine yakın olduğu söylenebilir. Dikkat edilecek bir diğer husus ise 

kararsız kalan yani ne memnunum ne memnun değilim diyenler ise %31 oranında 

görülmüştür. Kararsız kalan kesimin aslında olumsuza daha çok yakın oldukları 

ama çekingen davranarak ne memnunum ne memnun değilim dedikleri dikkate 

alınmıştır. 

Katılımcılara yöneltilen Tuşba’da yaşıyor olmaktan ne kadar memnunsunuz 

sorusuna memnunum cevabını verenler çoğunlukta olup %50’lik bir kesimi 

kapsamaktadırlar. Memnun olanlar yaşadıkları Tuşba ilçesini sevdiklerini burada 

hayatlarından memnun kaldıklarını ve Tuşba’da yaşamaktan mutluluk 

duyduklarını dile getirmişlerdir. Tuşba kentinde yaşamaktan mutluluk duymayan 
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bu yüzden olumsuz olan kesim ise %24’tür. %25’lik bir kesim ise kararsız kalıp 

ne memnunum ne memnun değilim cevabını vermişlerdir. 

 

Yönetimin sorunlara yaklaşımından ne derece memnunsunuz sorusuna büyük bir 

çoğunluk memnun olmadıklarını, yöneticilerin halka uzak durduğunu, onlara 

istek, arzu ve şikâyetlerini ulaştırmakta güçlük yaşadıklarını bu yüzden Tuşba 

Belediye yönetiminden memnun olmadıklarını dile getiren kesim %39 olmuştur. 

Buna karşın yönetiminin sorunlara yaklaşımından memnun olanlar ise %31’lik bir 

kesimi oluşturmaktadırlar. Ne memnunum ne memnun değilim diyen kesim ise 

%29 olmuştur. 

Personelin hizmet anlayışından ne kadar memnunsunuz sorusuna verilen yanıtlar 

tabloda belirtilmiştir. Memnun olmayan %39’luk kesim ve memnuniyetinde 

kararsız olan %30’luk kesim memnuniyetsizliklerinin sebeplerinin genellikle 

personelin sorunları çözümleyici değil aksine vatandaşın sorunlarını çözüm 

sürecini uzattığı ya da çözümsüz kalmasına sebep olduklarını, personelin asık 

suratlı olduklarını, tamam halledeceklerini söyleyip aksine halletmediklerini ve 

vatandaşın sorunu ile doğru şekilde ilgilenmediklerini dile getirmişlerdir.  Bunlara 

karşın belediye personelinden memnun olan, belediye gittiklerinde işlerini 

kolaylıkla halledebildiklerini söyleyen kesim %31’dir. Yine kararsız kalan 

kesimin yani %30’un içindeki bir kesim ise daha önce belediye işlerinin 

düşmediğini bu yüzden ne memnunum nede memnun değilim seçeneğini 

seçmişlerdir. 

İmar ve kadastro hizmetlerinden memnun musunuz sorusuna en çok kararsız 

kalan %36 ile ne memnunum ne memnun değilim diyenler olmuştur. Kararsız 

kalan kesim imar ve kadastro hizmetlerinden pek habersiz olduklarını bu yüzden 

bir yorumda bulunmaktan kaçınmışlardır. İmar ve kadastro hizmetlerini eksik 

bulan ve bu yüzden olumsuz cevap veren memnun olmayanlar %33 oranında olup 

belediyenin bu konuda yeterli düzenlemeyi yapmadığını bu konuda mağdur 

olduklarını dile getirmişlerdir. İmar ve kadastro hizmetlerinden %31’lik kesim 

memnun kaldıklarını belediyenin bu alanda yapılan çalışmalarını yerinde 

bulduklarını dile getirmişlerdir. 

Tarihi ve kültürel yerlerin korunmasından, restorasyonundan ne kadar 

memnunsunuz sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde memnuniyet düzeyinin 

%38 ile yüksek çıktığı görülmektedir. Dikkat edilecek olursa ne memnunum ne 

memnun değilim diyen %33 oranında olan kesim yani karasızlara neden bu 

seçeneği işaretledikleri sorulduğunda tarihi ve kültürel yerlerin varlığından 

habersiz olduklarını ve bu tür yerlerin cazibe merkezi haline getirilmediği ve 

halka yeterince tanıtılmadığı söylenmektedir. Tarihi kültürel yerlerin 

korunmasından ve restorasyonundan memnun olmayanlar %29 ile olumsuz cevap 

vermişler, ve belediyenin bu konuda hassas davranmadığını tarihi yerlerin yok 
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olmaya terkedildiğini ve gereken restorasyon çalışmalarının yapılmadığını 

belirtmişlerdir. 

 

Kent içi yol ve kaldırımların genel kalitesinden memnuniyet düzeyi %44 ile 

olumsuz çıkmıştır. Yol ve kaldırımların kalitesinden genel olarak halk memnun 

olmadığını dile getirmiştir. Özellikle merkez mahallelerde kaldırımların çok 

yetersiz olduğundan dolayı halkın sıkıntıya düştüğü ve çocuklarının can 

güvenliklerinin tehlike olduğunu belirtmişlerdir. Belediyenin bu konuda 

çalışmalarının çok az olduğunu ve gereken çalışmaları da çok geç yaptığını 

belirtmişlerdir. Tuşba Belediyesinin kent içi yollarının kalitesinden memnun olan 

bu konuda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren kesim ise %37 oranındadır. 

Kararsız kalan ne memnunum ne memnun değilim diyenler ise %19’dur. 

Temizlik ve katı atık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi genel olarak% 42 ile 

düşük çıkmıştır. Çünkü mahallelerde yaşayan halk genel olarak yollarının 

temizliğinin yapılmadığını sadece belli başlı görünür yerlerin temizlendiğini ve 

yine katı atık hizmetlerinde aksamaların sık sık oluğunu bu yüzden yaşadıkları 

yerin kirli olması onları mutsuz ettiğini belirtmişlerdir. Bunlara karşın belediyenin 

katı atık ve temizlik işlerinden memnun olan, oturdukları mahallelerin 

temizliğinin yapıldığını ve bu yüzden sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren kesim 

ise  %39’dur. Ne memnunum ne memnun değilim diyenler ise %19’dur. 

Yeşil alanlar ve parklardan ne kadar memnunsunuz sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde Tuşba’da yaşayan halkın memnuniyet düzeyinin yüksek çıktığını, 

bulundukları mahallerde yeşil alan ve parkların yeterli kadar bulunduğunu %41,7 

memnunum ve %2,5 çok memnunum verileriyle söylenebilmektedir. Memnun 

olmayanlar yani %40 oranında olan kesim memnuniyetsizliklerinin sebepleri 

sorulduğunda yeşil alan ve parkların yetersiz kaldığı veya olan yerlerin evlerine 

çok uzak düştüğü gerek kendileri ve özellikle çocukları için bu tür alanlarının 

varlığının çok önem taşıdığını ve gerekliliğini ile getirmişlerdir. Kararsız kalan 

kesim ise ne memnunum ne memnun değilim diyerek %15 oranında kalmışlardır. 

Park/yeşil alanların temiz ve bakımlı olmasından ne kadar memnunsunuz 

sorusuna verilen yanıtlar %45 memnunum cevabı ile olumlu yönde olmuştur. 

Olumlu cevap veren vatandaşlar yaşadıkları yerlerde bulunan park ve bahçelerin 

temizliğinin yerli ve yerinde olduğunu belediyenin temizlik ve bakım işlerini 

düzenli şekilde yaptığını belirtmişlerdir. Ancak %38’lik bir kesim park-yeşil 

alanların temiz ve bakımlı olmasında belediyenin üstüne düşen görevi 

yapmadığını belirtmişlerdir. %17’lik kesim ise ne memnunum ne memnun 

değilim cevabını vermişlerdir. 

Kültür ve sanat etkinliklerinden ne kadar memnunsunuz sorusuna %24,9 memnun 

değilim ve %18,5 hiç memnun değilim diyerek genel olarak memnuniyet düzeyi 

düşük çıkmıştır. Vatandaşla yapılan ankette neden memnun değilsiniz diye 

sorulduğunda kültür ve sanat etkinliklerinin hiç olmadığını ya da yok denecek 
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kadar az olduğundan dolayı bu konuda memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Yine büyük bir kesim %29,1 kararsız kalıp ne memnunum ne memnun değilim 

cevabını vermişlerdir. Kararsız kalan kesim memnun değilim diyenler gibi 

belediyenin herhangi bir kültür ve sanat etkinliğinden haberleri olmadığını ve 

görmediklerini dile getirmişlerdir. Memnunum diyenler  %24,6, çok memnunum 

diyenler de %2,9’luk bir kesimi kapsamaktadır. 

Sosyal yardımlardan ne kadar memnunsunuz sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde memnun değilim diyenler ile hiç memnun değilim diyenlerin oranı 

%40 çıktığından dolayı sosyal yardımlardan memnuniyetsizliğin yüksek olduğu 

görülmektedir. Memnun olmayan halk belediyenin bu konuda yetersiz kaldığını 

ve gereken yardımları halka ulaştıramadığını dile getirmişlerdir. %28 oranında 

vatandaş sosyal yardımlardan memnun olduklarını belediyenin bu konuda gereken 

hassasiyeti gösterdiğini belirtmişlerdir. Anket verileri incelendiğinde kararsız 

kalanlar %32 oranında izlenmiştir. 

Gençlik ve spor hizmetlerinden memnun değilim diyen vatandaşların oranı %37 

ile daha yüksek çıkmıştır. Memnun değilim diyenler memnuniyetsizliklerinin 

sebeplerini belediyenin gençlik ve spor hizmetleriyle ilgili çalışmalarının 

olmadığını olanların da halka yeterince duyurulmadığından dolayı belediyenin bu 

tür hizmetlerini yetersiz bulmuşlardır. Memnunum diyenler %26,3 ve çok 

memnunum diyenler ise %1,9’luk bir kesim olmuştur. Yine kararsız kalan kesim 

olan ne memnunum ne memnun değilim diyen kesim %34,6 olmuştur. Kararsız 

kalanlar ise gençlik ve spor hizmetlerinin ne düzeyde olduğu noktasında bir bilgi 

sahibi olmadıklarını ve belediyenin bu konuda bilgilendirmesinin yetersiz 

kaldığını dile getirmişlerdir. 

Ev çöplerinin atıldığı çöp kutusu/varili yeterliliğinden memnuniyet düzeyi %39,9 

memnunum ile  %3,2 çok memnunum oranıyla yüksek çıkmıştır. Yüz yüze 

yapılan anketlerde memnunum diyenlerin çoğunluğunun kadınlar olduğu ve 

kadınların da herkesin evinin önünde çöp varillerinin bulunduğunu dile 

getirdikleri ortaya çıkmıştır. Kararsız olan kesim yani ne memnunum ne memnun 

değilim diyen kesim %18,5, memnun değilim diyenler %19,8, hiç memnun 

değilim diyenler ise %18,5 oranında olduğundan dolayı az sayılamayacak bir 

kesimin de memnuniyetsizliğinin olduğu görülmüştür. Memnun olmayanlar ise 

çöp varillerinin yetersiz olduğunu bu yüzden çöplerini atacakları çöp kutularının 

çok çabuk dolduğunu ve çöplerinin yollara taşıp kötü kokular yayılmasına sebep 

olduğundan dolayı rahatsız duyduklarını dile getirmişlerdir. 

Çöp toplama hizmetlerinden memnuniyet düzeyi yüksek çıkmıştır. Memnunum 

diyenler %45,1, çok memnunum diyenler 23,2, ne memnunum ne memnun 

değilim diyenler %23,2, memnun değilim %13,7, hiç memnun değilim %14,6 

oranlarında çıkmıştır. Alan çalışması sırasında halkın çoğunluğu çöplerinin her 

gün düzenli şekilde toplandığına dikkat edildiği ve çöp toplama hizmetlerinden 

çoğunlukla memnun kaldıklarını dile getirmişlerdir.  
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 Haşeratla mücadele belediye hizmetlerinden ne kadar memnunsunuz sorusuna; 

memnunum %37,5, çok memnunum %1,9, ne memnunum ne memnun değilim 

%25,4, memnun değilim 20,0, hiç memnun değilim %15,2 seviyesinde çıkmıştır. 

Tablo incelendiğinde halkın memnuniyet düzeyi yüksek çıkmıştır. Fakat alan 

çalışması esnasında memnun değilim diyen kesim de bir hayli fazla çıkmıştır. 

Memnun değilim diyenler belediyenin herhangi bir haşeratla mücadelesini 

görmediklerini bu konudan çok fazla rahatsızlık duyduklarını, çocuklarının 

sağlığının tehlikede olduğunu özellikle çocukların ve halkın yoğun olduğu yerler 

olan park, okul, cami bahçelerinde bu tehlikenin çok fazla olduğunu dile 

getirmişlerdir.  Bu tür problemlerden çok yakınan halk daha önce bu konuda 

defalarca belediyeye başvurmalarına rağmen belediye yetkilileri tarafından 

dikkate alınmadıklarını söylemişlerdir.  

Cadde ve sokakların genel olarak temizliğinden halk genel olarak memnun 

olmadıklarını dile getirmişlerdir. Memnun değilim diyenler %22,0, hiç memnun 

değilim diyenler ise %20,1 olmuştur. Memnun olmayan kesim belediyelerin 

sadece belli başlı yerlerde bulunan cadde ve sokakları temizlediğini diğer yerlerin 

temizliğine dikkat etmediklerinden yakınmışladır. Cadde ve sokaklarının çok kirli 

olduğunu bu da hem kendilerinin hem de çocuklarının mutsuz olmalarına ve 

sağlıklarında endişe duymalarına sebep olduğunu değinmişlerdir. Bunun yanı sıra 

halkla yüz yüze yapılan alan çalışmasında kararsız kalan kesimin 

memnuniyetsizliğe daha yakın olduklarını ama çekingen olduklarından ve anket 

çalışmasına çok sıcak bakmadıklarından bu cevabı verdikleri gözlemlenmiştir. 

Tüm bunların yanında memnunum %33,4 ve çok memnunum diyenler %2,5 

oranında olmuştur. Yine değinilmesi gereken bir noktada alan çalışması esnasında 

memnuniyet düzeyi yüksek olanların merkez mahallelerde yaşayan ve merkeze 

yakın yerlerde yaşadıkları genellikle iste ve apartman halkı olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Ulaşım ve trafik hizmetlerinden memnuniyet oranı, memnunum %35,7, çok 

memnunum %1,9, ne memnunum ne memnun değilim %20,7, memnun değilim 

%22,9, hiç memnun değilim %18.8 oranında görülmüştür. Tablo incelendiğinde 

ulaşım ve trafik hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. 

Memnun olmayan halk mahalleler arası ve mahalle ile merkez arası ulaşımlarının 

sıkıntılı olduğu, araçların zamanında gelmediği ve geç geldiği, sefer sayısının az 

olduğu, araçların çok fazla doldurulduğu ve rahat bir yolculuk geçirmediklerini 

dile getirmişlerdir. Başka önemli bir nokta daha işleri olan ve çok fazla araç geçen 

yerlerde trafik hizmetlerinin aksadığını halkın yollarda yürürken düzensiz ve 

dikkatsiz trafikten dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ve tehlikede olduklarını dile 

getirmişlerdir. Kararsız olan kesim ise daha çok kendi özel araçlarıyla seyahat 

ettiklerinden dolayı toplu taşıt araçlarını çok fazla kullanmadıklarını belirtmişler 

bu yüzden kararsız kalmışlardır.  

Kent içi yolların bakımından, %22,9 memnun değilim, %19,4 hiç memnun 

değilim, %25,1 ne memnunum ne memnun değilim, %29,8 memnunum ve %2,9 
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çok memnunum şeklinde bir tablo ortaya çıkmıştır. Tablo incelendiğinde 

memnuniyet düzeyinin düşük çıktığı görülmektedir. Memnun olmayanlara neden 

memnun olmadıkları sorulduğunda halkın yollarının bakımsız olduğundan, bakım 

çalışmalarının çok geç yapılmasından, yollarda araç sürmenin veya yürümede 

sıkıntı yaşadıklarından dolayı memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Kaldırımların yeterliliğinden memnun değilim %27,2, hiç memnun değilim 

%19,5, ne memnunum ne memnun değilim %23,3, memnunum %27,8, çok 

memnunum %2,2 şeklinde bir tablo oluşmuştur. Tablo incelendiğinde 

memnuniyet düzeyinin düşük kaldığı görülmektedir. Kaldırımların yeterliliğinden 

memnun olmayanlara memnuniyetsizliklerinin sebepleri sorulduğunda halkın 

çoğunlukla yaşadığı yerlerde özellikle mahallelerde kaldırımların çok yetersiz 

olduğu yönünde şikâyetlerin olduğu görülmektedir. Özellikle çok kullanılan ortak 

yerler olan okul yollarında ve park yollarında kaldırımların yetersiz olduğu ve 

olan kaldırımların da çok bakımsız olduğundan dolayı yürümekte zorlandıklarını 

dile getirmişlerdir. Kaldırım yetersizliğinden ve kalite düşüklüğünden dolayı 

halkın araçların geçtiği yolu kullandıkları ve bu yüzen yıl içinde çok fazla kazanın 

olduğunu hem kendilerinin hem çocuklarının tehlikede olduklarını belirtmişlerdir. 

Cadde, sokak ve park aydınlatılmasından genel olarak memnuniyet düzeyi düşük 

çıkmıştır. Şöyle ki; memnun değilim % 22,9, hiç memnun değilim %24,8, ne 

memnunum ne memnun değilim %21,3 şeklinde görülmektedir. Memnun 

olmayan halk cadde ve sokaklarının özellikle karanlık olmasından ve gece 

çıkmalarında sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yine belediyenin sadece belli 

başlı yerlerin özellikle ana caddelerin aydınlatmasını gerçekleştirdiğini diğer 

sokakların ve caddelerin aydınlatmasına gereken önemi vermediklerini dile 

getirmişlerdir. Bu konuda belediyeye başvurularının olduğu ama belediyenin bu 

şikayetlere binaen gerekli tedbir ve önlemleri zamanında almadıklarını dile 

getirmişlerdir. Tüm bunlara karşın memnunum diyenler %29,2, çok memnunum 

diyenler %1.9’luk bir kesim olmuştur.  

Kent merkezinde otopark imkanlarından memnuniyet düzeyi %25,2 memnun 

değilim, %24,2 hiç memnun değilim verilerine dayanarak çok düşük çıkmıştır. 

Memnun olmayan vatandaş araçlarıyla kent merkezine gitmekten çok hoşnut 

olmadıklarını çünkü araçlarını park edecek yerleri bulmakta zorlandıklarını dile 

getirmişlerdir. Vatandaş merkeze gidip ihtiyaçlarını karşılarken araçlarını park 

edecek yerleri bulamadıklarını ve özel otopark alanlarının ise pahalı olduğunu ve 

bütçelerini zorladığını dile getirerek bu konuda belediyelerin acil çözüm yolları 

bulmasını talep etmektedirler. Kararsız kalan kesim yani ne memnunum ne 

memnun değilim diyenler ise %25,5, memnunum diyenler %22,9, çok 

memnunum diyenler %2,2’lik bir kesim olmuştur. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

1980’li yıllarla birlikte kamu yönetiminde meydana gelen dönüşüm ülkemizde de 

yerel yönetimlerin en önemli birimi olan belediyelerde reform hareketlerini 

gerekli görmüştür. Küreselleşen dünyada geleneksel yönetim sistemlerinin bir 

kenara bırakılıp, yerine şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, demokratik ve iyi bir 

yönetişimin olduğu yeni kamu yönetimi sistemini zorunlu kılmıştır. 

Kamu yönetiminde reform hareketlerinin hız kazanmasından sonra belediyeler ve 

il özel idareleri kanunlarında yeni düzenlemeler geliştirilmiştir. Böylece halka 

daha yakın bir belediyeciliğin olduğu, vatandaşın istek ve taleplerine daha yakın 

cevap veren, hantal merkezi yönetimin bazı görev ve yetkileri belediyelere 

devrederek belediyelerin daha da güçlenmesine katkı sağlamışlardır. 

Yapılan en son düzenleme 6360 sayılı kanundur. 6360 sayılı yasa ile 13 ve daha 

sonra Ordu’nun da eklenmesiyle 14 büyükşehir belediyesi kurulmuş ve 

büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkarılmıştır. Büyükşehir belediyesi olması ilin bir 

ilin nüfusunun 750.000’in üzerinde olması gerekmektedir. Büyükşehir olan illerde 

il özel idareleri kaldırılarak yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimleri 

kurulmuştur. 

Büyükşehir belediye kanunun en önemli amaçlarından bir tanesi de vatandaşlara 

nasıl daha iyi hizmet sunma yönündeki eğilimleri olmuştur. Bu nedenle belediye 

bünyesindeki kaynakların vatandaşa en etkin ve verimli şekilde nasıl 

sunulacağının arayışı çabasında olmuşlardır. Son yıllarda vatandaş 

memnuniyetinin ne ölçüde olduğu belediyeler açısından daha da önem arz ettiği 

söylenebilmektedir. 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne 

kavuşan illerden biri de Van olmuş ve Tuşba ilçesi de bu kanun ile kurulmuş, 

2014 yılında yapılan yerel yönetim seçimleri ile mevcut belediye yönetimi işe 

başlamıştır.  

Bu bağlamda araştırmanın temel amacı “Tuşba İlçe Belediyesi Örneğinde 

Belediye Hizmetleri ve Hizmet Kalitesine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini” 

ölçmek olmuştur. Bu bağlamda: 

 

 Demografik açıdan anket çalışmamıza 312 kişi katılmış olup, bunların 

%49’unu kadınlar %51’ini erkekler oluşturmaktadır. 

 Ankete katılanların Tuşba Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetler 

hakkında %75 oranında büyük çoğunluğunun bilgisi olduğu tespit 

edilmiştir. 

 Tuşba Belediyesince verilen hizmetlerin bir bütün olarak kalitesinden 

memnuniyet oranı ile memnuniyetsizlik oranı %37’lik bir oran ile eşit 

çıkmış olup ancak geride kalan karasız kalan %17 oranından bir kesimin 

olumsuza daha yakın olduğu ancak anket çalışmasının yapıldığı dönemde 
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ülkede yaşanan 15 Temmuz Darbe olaylarından dolayı vatandaşın çok 

çekingen davranması kararsızlıklarını dile getirdikleri saptanmıştır. 

 Tuşba Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetler adı altında sorulan 23 adet 

hizmet sorusundan 15 tanesine olumsuz cevap verdikleri, 7 tanesine ise 

olumlu cevap verdikleri saptanmıştır. 

  

Tuşba Belediye hizmetleri temel alınarak hangi hizmetleri algılama ve 

memnuniyet düzeyinde anlamlı farkların olup olmadığı Anova testi yapılarak 

saptanmıştır. 

 Vatandaşların oturdukları mahallelere göre bazı hizmetlerden ve 

memnuniyet açısından anlamlı farkların olduğu saptanmıştır. 

 Vatandaşların meslek gruplarına göre birkaç hizmet kategorisinde 

memnuniyet düzeyi açısından anlamlı farkların olduğu görülmüştür. 

 Vatandaşların eğitim durumlarına göre birkaç hizmet kategorisinde 

memnuniyet düzeyi açısından anlamlı farkların olduğu görülmüştür. 

 Vatandaşların cinsiyet ve yaş gruplarına göre hizmetlerden memnuniyet 

düzeyi açısından anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Kurumsallaşma sürecinin başlangıç aşamasında olması, yeni kurulan bir ilçe 

belediyesi olması, yeni büyükşehir belediyesi sisteminin halk tarafından tam 

olarak anlaşılmamış olması, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasında 

kayyımlık atamalarından önce yaşanan çeşitli anlaşmazlıklar hizmetlerden 

memnuniyet düzeyini olumsuz etkileyen faktöreler olarak nitelendirilebilir. Anket 

çalışması belediye yönetiminin işbaşına gelmesinden yaklaşık bir buçuk yıl sonara 

gerçekleştirilmiş olduğundan görece yeni kurulmuş olan bir kurumsal yapının 

acemilik dönemi olarak görülmelidir. Yapılacak olan yeni çalışmalar ile bu 

durumun ne ölçüde değiştiği ortaya konmalıdır.    
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                                                                Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi İİBF    Kamu Yönetimi Bölümü, faruk.mutlusu@deu.edu.tr  
Öz 

Siyaset bilimine, bu bilimin gelişme süreci içinde yönetim ile siyasetin ayrı süreçler 

olduğu görüşü hakim olmuştur. Siyasetin karar verme, yönetimin ise uygulama olduğu 

yönündeki görüşler, yönetim ve siyaseti birbirinden farklı iki süreç olarak ortaya koy-

muştur. Bu ayrım bir çok yazar tarafından temel bir fikir olarak kabul görmüş ve 

"hükümet karar verir, yönetim uygular" ilkesi kabul edilmiştir. Bu ayrımın kabul 

edilmesinde yönetimin niteliği itibarıyla teknik bir uğraş olduğu ve siyaset dışı alanda 

çalıştığı görüşü etkili olmuştur. Kamu kurumlarındaki yönetsel örgütlenme ve 

kurumsallaşma, "biçimsel açıdan", hemen hemen tüm ülkelerde aynı özellikleri 

taşımaktadır. Ama, aynı biçimsel nitelikteki bu örgütlerin işleyişleri, halkla ilişkileri ve 

sosyal fonksiyonları bulundukları ülkedeki siyasal rejimin niteliğine bağlı olarak farklı 

özellikler göstermektedir. Bu bakımdan, bir ülkedeki kamu yönetimi yapısının niteliğini 

belirleyen asıl etken, o ülkede uygulanmakta olan siyasal rejimin niteliğidir. Bu 

çalışmada, genel olarak siyasal sistem-kamu yönetimi ilişkisinin ne şekilde oluştuğunun 

incelenerek belirlenmesinin sorunun anlaşılması açısından açıklayıcı bir yaklaşım olacağı 

düşüncesiyle; önce totaliter ve otoriter siyasal rejimlerin merkeziyetçi bir kamu yönetimi 

yapısını yeğlemelerine neden olan özelliklerini, sonra demokratik rejimlerin yönetim 

yapısı açısından da katılımcı-demokratik bir yapılanmayı gerekli kılan nitelikleri 

belirlenecektir. Çalışmanın amacı siyasal rejim ve kamu yönetimi ayrım ve ilişkilerine 

ışık tutmaktır. Bu amaca dönük olarak gerekli literatür taraması ve sentezler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Siyaset Bilimi, Siyasal Rejim, Kamu Yönetimi. 

 

Political Regime and Public Administration Relationship 

Abstract 

The view that political science is separate processes of administration and politics has 

dominated the development process of this science. The views that politics is the decision 

making and the administration is the application, revealed the management and the 

politics as two different processes. This distinction has been accepted by many authors as 

a basic idea and the "government decides, governs the administration" principle has been 

accepted. The acceptance of this distinction has been influenced by the view that the 

administration is a technical undertaking, and that it is working in a non-political field. 

Administrative organization and institutionalization in public institutions, "from the 

formal point of view", have the same characteristics in almost all countries. But the 

functioning of these organizations in the same formal character has different 

characteristics depending on the nature of the political regime in the country in which 

they have relations with the people and social functions. In this respect, the main factor 

determining the quality of the public administration structure in a country is the nature of 

the political regime being implemented in that country. In this study, it is thought that the 
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determination of the relationship between the political system and the public 

administration in general is an explanatory approach in terms of understanding the 

problem; the characteristics of totalitarian and authoritarian political regimes leading to 

the preference of a centrally organized public administration structure and the democratic 

regimes of the democratic regimes will also be determined in terms of the need for a 

participatory democratic structure. The purpose of the study is to shed light on the 

distinctions and relations between political regime and public administration. For this 

purpose, necessary literature searches and syntheses were made. 

Keywords: Political Science, Political Regime, Public Administration 
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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 

Siyaset bilimine, bu bilimin gelişme süreci içinde yönetim ile siyasetin ayrı 

süreçler olduğu görüşü hakim olmuştur. Siyasetin karar verme, yönetimin ise 

uygulama olduğu yönündeki görüşler, yönetim ve siyaseti birbirinden farklı iki 

süreç olarak ortaya koymuştur. Bu ayrım bir çok yazar tarafından temel bir fikir 

olarak kabul görmüş ve "hükümet karar verir, yönetim uygular" ilkesi kabul 

edilmiştir (Güven, 1977, s.51). Bu ayrımın kabul edilmesinde yönetimin niteliği 

itibarıyla teknik bir uğraş olduğu ve siyaset dışı alanda çalıştığı görüşü etkili 

olmuştur. 

Geleneksel yapılı, ekonomik gelişme ve toplumsal farklılaşmanın henüz görülme-

diği toplumlarda kurumsal farklılaşma da çok sınırlı ölçüde gerçekleşmektedir. Bu 

tür toplumlarda küçük bir görevliler grubu; askeri, siyasal, yönetsel ve ekonomik 

görevleri bir arada yerine getirirler. Buna karşılık gelişmiş bir siyasal sistem, her 

biri konularında uzmanlaşmış, tamamen yönetsel nitelikte ve çok sayıda örgütler 

ile kamu hizmetleri için gerekli kuralları ve amaçları saptayan siyasal partiler, se-

çimler, parlamentolar, hükümetler gibi siyasal kurumları ve yapıları kapsa-

maktadır (Kriskov, 1973, s.16). 

Toplumsal ve ekonomik gelişmenin sosyal farklılaşmayı, dolayısıyla bireysel ve 

kurumsal alanda iş bölüşümü ve uzmanlaşmayı, artırdığı genellikle benimsenen 

bir olgudur. Ancak, yönetimin tamamen teknik bir olgu olarak ele alınıp, top-

lumsal ve siyasal yapıdan soyutlanarak incelenmesi; yönetimin ve yönetim 

alanında ortaya çıkan sorunların anlaşılıp çözümlenebilmesi açısından sınırlayıcı 

bir yaklaşım olmaktadır. Çünkü, Sencer'in belirttiği gibi; "Bir toplumun yönetim 

sistemi o toplumun sosyal ve ekonomik örgütlenmesine göre biçimlenir. Başka bir 

deyişle, yönetim yapısı toplumun temel kuruluş ve işleyişine bağlıdır" (Sencer, 

1984, s.21). Bu nedenle, bir ülkenin yönetim yapısı incelenirken, o ülkenin 

toplumsal ve siyasal yapısı göz önünde tutulmalıdır. 

 

SİYASAL REJİM-YÖNETİM YAPISI İLİŞKİSİ 

Totaliter Ve Otoriter Rejimlerde Kamu  Yönetiminde Merkeziyetçiliğin 

Nedenleri 

Totaliter ile otoriter rejimlerin, siyasal katılma ve toplumsal örgütlenmeler 

karşısında takındıkları farklı tutum ile uygulamaya koydukları kamu yönetimi 

sisteminin farklılığı rejimlerin nitelik farkından kaynaklanmaktadır. Totaliter 

rejimler, toplumda belirli bir tabana dayanarak güçlü bir siyasal örgütlenmeyle ve 

etkili bir siyasal ideolojiyi savunarak iktidara gelen siyasal hareketler tarafından 

oluşturulan rejimlerdir. Otoriter rejimler ise, ya az gelişmiş ülkelerdeki geleneksel 

(sultanlık, krallık vb.) siyasal iktidarların, ya da bir toplumsal bunalım ortamında 

darbe ile iktidara gelen toplumsal güçleri, meşruiyetleri ve ideolojileri zayıf 

siyasal iktidarların benimsedikleri rejimlerdir. 



336 
 

 

Totaliter sistem, organizmacı devlet teorisine dayanır. Bu teorinin temel önermesi 

olan, "devlet teşkilatlanmış millettir" ve "her şey devlet içinde ve devlet içindir, 

hiç bir şey devlet dışında değildir" anlayışı, devlet  kontrolü dışında toplumsal 

örgütlenmelere izin vermez. Totaliter ideoloji, devleti toplumun ve bireylerin 

üstünde bir konuma yerleştirir (Parla, 1986, s.108-109). 

Totaliter devlet, yani bütünü kavrayan total devlet, sivil toplumu kavrayarak 

politik, ekonomik, hukuksal, estetik, etnik ve kültürel bütün farklılıkları silmeyi 

amaçlar. Bu amaçla, ülke yönetiminde merkezi yönetim hakim kılınır. Toplumda 

özgür, özerk ve devlet kontrolü dışında örgütlenmelere izin verilmez (Linz, 1984, 

s.24-25). Bu nedenle totaliter rejimlerde, diğer sivil toplum örgütlerinin  yanı sıra, 

yerel yönetimler de merkezi yönetimin sıkı kontrolü altına alınır. Özerk kurumlar 

olarak gelişmelerine imkan tanınmaz. 

Totaliter rejimler, benimsedikleri ideoloji doğrultusunda topluma yeni bir biçim 

vermek amacını taşıdıkları, sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan köklü 

dönüşümler öngördükleri için çok yaygın ve toplumu bütünüyle kavrayıp yön-

lendirmeyi amaçlayan bir kamu yönetimi yapısı oluşturmaya çalışırlar. Bu 

nedenle, totaliter rejimlerin yürürlükte olduğu ülkelerde; çok yaygın, hiyerarşik ve 

bürokratik niteliği ağır basan, sıkı yasal kayıtlar altına alınmış ve mümkün 

olduğunca güçlü bir kamu yönetimi sistemi oluşturulmuştur. 

Otoriter rejimler ise; toplumu değiştirmek, belirli projeler doğrultusunda 

yönlendirmek ve sosyal reformlar yapmak gibi amaçları olmadığından, fazla 

yaygın olmayan bir kamu yönetimi yapısını tercih ederler. Otoriter rejimlerin 

tercih ettikleri kamu yönetimi yapılanması, siyasal iktidarın ve üst düzey 

bürokratların keyfiliğine imkan veren, yasal çerçevesi kesin olarak belirlenmemiş 

"patrimonyal" nitelikli bir kamu yönetimi sistemidir. 

Sonuç olarak, devlet tarafìndan toplumun kontrol altında tutulduğu totaliter rejim-

lerde ve devlet ile toplum arasındaki bağın koparıldığı otoriter rejimlerde, 

rejimlerin niteliği gereği, diğer sivil toplum örgütleri için olduğu gibi yerel 

yönetim birimlerinin de devlet örgütlenmesi dışında özerk kurumlar olarak 

gelişmelerine imkan verilmez. Tüm yönetim aygıtı, siyasal iktidarın kontrolü 

altında merkezi olarak düzenlenir. Toplumda geleneksel olarak var olan sosyal 

örgütlenmeler, özerk yönetim birimleri ve yerel yönetimler siyasal iktidarın 

denetimi altına alınır. 

 

Demokratik Rejimlerde Kamu Yönetimi 

Demokratik sistemin mantığı gereği, devlet egemenliğinin kaynağı toplumdur ve 

siyasal iktidar toplumun temsilcisidir. Bu nedenle, demokratik bir rejimde siyasal 

iktidar ve kamu yönetimi birimlerinin (gerek merkezi gerekse yerel) toplum 

tarafından denetlenebilmeleri, etkilenebilmeleri ve toplumun istekleri 
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doğrultusunda yönlendirilebilmeleri gerekir. Bu nedenle, siyasal rejimler içinde 

sivil toplum örgütleri ve özerk yerel yönetim birimlerinin gelişmesine olanak 

tanıyarak destekleyen ve siyasal-yönetsel katılmaya imkan tanıyan demokratik 

rejimlerdir. Çünkü demokratik rejimler, ancak siyasal iktidar karşısında sivil 

toplumun geliştirilmesi, toplumdaki farklı ve siyasal iktidardan bağımsız grupların 

meşru olarak kabul edilmesiyle yerleşebilir (Ferit, 1991, s.13). 

Demokratik bir siyasal rejimin oluşabilmesinin temel şartı örgütlü toplumsal 

yapıdır. Toplumsal gruplar ve bireylerin oluşturduğu kamuoyunun varlığı 

sayesinde vatandaşların, iradeleri ile saptadıkları temsilcileri aracılığıyla siyasal 

iktidar ve yürütmeyi etkili denetimleri yoluyla, toplumsal yaşamlarını kendi 

ellerine aldıkları ölçüde geleneksel ve otoriter rejimlere mahsus kişisel otorite 

rasyonel otoriteye dönüşebilir. Yönetim keyfilikten ve toplumdan kopukluktan 

kurtularak toplumun denetim ve hizmetine girer (Habernas, 1984, s.40). 

Katılımcı siyasal yapı, çoğulcu toplumsal yapı doğrultusunda örgütlenmiş sosyal 

gruplar ve  özerk yönetim birimleri sayesinde siyasal iktidar ve merkezi yönetimin 

tüm toplumsal etkilere açık olarak örgütlenmesi, yönetimin sosyal etkilere açıklığı 

sayesinde toplumsal gruplar arasındaki çatışmayı azaltmak ve toplumsal uzlaşma 

ortamı yaratmak yoluyla siyasal istikrarı sağlayabildiği için önemlidir. Çünkü, 

toplumsal patlamalara, siyasal istikrar ortamının bozulmasına hep sağır yönetim, 

yani çevresinde ne olup bittiğini bilmeyen, öğrenemeyen ve kendini toplumsal 

beklentilere göre yenileyemeyen yönetim örneklerinde rastlanır (Kazancı, 1978, 

s.67). 

Sonuç olarak; demokratik bir siyasal rejimin oluşabilmesi ve işleyebilmesi için, 

toplumun örgütlenmiş olması ve kurulmuş olan siyasal-yönetsel katılma kanalları 

yoluyla toplumsal grupların, gerek siyasal gerekse yönetsel yapıyı etkileyip 

denetleyebilmeleri gerekli bir koşuldur denilebilir. Demokratik siyasal sistemin 

niteliği bu şekilde belirlendikten sonra, bürokratik nitelikli, halkın katılımına ve 

denetimine kapalı bir kamu yönetimi yapısı, demokratik bir rejimle uyumsuz bir 

yönetim yapısı olarak nitelendirilebilir. 

Dünyadaki somut demokratik siyasal rejim uygulamaları incelendiğinde de görül-

mektedir ki; demokratik olarak nitelendirilebilecek tüm rejimlerde kamu 

yönetiminde merkeziyetçilik sınırlandırılmış, bürokratik yapı siyasal ve toplumsal 

denetim altına alınmıştır (Nadaroğlu, 1978, s.192-225). Batı'lı demokratik rejimler 

içinde en merkeziyetçi kamu yönetimi yapısıyla yönetilmesi açısından farklı bir 

örnek oluşturduğu ve Türkiye'nin yönetim sistemine modellik etmiş olduğu için 

Türkiye üzerine yapılan çalışmalarda her zaman göz önünde tutulması gerekli 

olan Fransa'nın kamu yönetiminin gelişimi incelenirse; bu ülkede demokratik 

rejimin gelişmesiyle kamu yönetiminde merkeziyetçiliğin giderek azaltıldığı ve 

son olarak 1982-1983 yerel yönetimler reformu ile merkeziyetçiliğin büyük çapta 

giderildiği görülmektedir (Mahon, 1985, s.46; Clastres, 1992, s.55-56). 
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SONUÇ 

Siyaset bilimi gelişirken siyasetin karar verme, yönetimin de daha çok uygulama 

olduğuna dair görüşler, yönetim ve siyaseti birbirinden farklı süreçler olarak ortay 

sürmüştür. Bu ayrımın kabulüyle "hükümet karar verir, yönetim uygular" ilkesi 

kendini benimsetmiştir. Yönetimin tamamen teknik yanını ele almak, onu siyasal 

yapı ve toplumsal yapıdan ayırarak incelemek yönetimin sorunlarının 

çözümlenmesinde sınırlayıcı bir etkiye sahiptir. Oysaki yönetim yapısı, toplumun 

ekonomik ve sosyal örgütlenmesinden etkilenmektedir. Bu durumda da yönetim 

yapısını incelerken toplumsal ve ekonomik yapı göz öününde bulundurulmalıdır. 

Totaliter ile otoriter rejimlerin, siyasal katılma ve toplumsal örgütlenmelerde 

uygulamaya koydukları kamu yönetimi sistemlerinde farklılıklar vardır, bu da 

rejimlerin niteliklerinin farklı olmasından ileri gelmektedir. Totaliter rejimler, 

kendi ideolojilerine uygun şekilde topluma biçim vermeyi hedeflerler, bu nedenle 

toplumlarını tamamen sarıp yönlendirmeyi amaç edinen kamu yönetim yapısı için 

çalışırlar. Buna uygun olarak bu rejimlerdeki kamu yönetimleri bürokratik ve 

hiyerarşik yapısı yaygın ve ağırlıklı olan, mümkün olduğunca güçlü ve çok sıkı 

mevzuat altında tutulan yönetim şekilleridir. Otoriter rejimler, toplumu 

değiştirmek, bir yöne yönlendirmek ya da sosyal reform gibi hedefleri 

olmadığından çok da yaygın olmayan bir kamu yönetimi yapısı isterler. Bu 

rejimlerdeki kamu yönetimi siyasal iktidarla üst düzey yöneticilerin keyfi 

yönetimine izin verir, bunlar yasal sınırları detaylıca çizilmemiş "patrimonyal" 

nitelikli bir kamu yönetimi sistemidir. 

Bürokratik nitelikli ve halkın denetimine kapalı olan kamu yönetimleri 

demokratik rejimle uyumsuzdur. Zira demokratik bir siyasal rejim deyince 

toplumda örgütlenme, siyasal yönetim kanallarıyla toplumdaki grupların yönetimi 

ve siyasal yapıyı denetleyip etkileyebilmesi genel koşuldur.  
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Monte Carlo Methods and Sümer’s New Jump Diffusion 

Processes and their Application in BIST 
 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

  

 

ABSTRACT 

This study aimed to execute Monte Carlo simulation method with Wiener Process, 

Generalized Wiener Process, Mean Reversion Process and Mean Reversion Jump 

Diffusion Process and to compare them and then expended with the idea of how to 

include negative and positive news shocks in the gold market to the Monte Carlo 

simulation. By enhancing the determination of the 3 standard deviation shocks within the 

process of Classic Mean Jump Diffusion Process, an enchanted model for the 1,96 and 3 

standard deviation shocks were being used and additionally positive and negative shocks 

were added to the system in a different way. This new Mean Reversion Jump Diffusion 

Process that have been developed by Sümer, executes Monte Carlo simulation regarding 

the gold market  return with five random variables that are chosen from Poisson 

distribution and one random variable chosen from the normal distribution. Additionally, 

by accepting volatilities as outlies over the 1,96 and 3 standard deviations with the effect 

of the new and good news and the standard deviations on the traditional approximate 

return and the standard deviations (volatility) and the obtained new approximate return 

and the new standard deviation (volatility) and compares them with the Monte Carlo 

simulations. 

Keywords: Monte Carlo simulation; quasi-random sequences; Faure sequences; 

numerical finance, Jump Diffusion Processes 

JEL Classification: G13, G17 

 

Monte Carlo Metodu ve Sümer’in Yeni Zıplama ve Daralma Sürecinin 

BIST(Borsa İstanbul) Getirileri Uygulaması 

 

ÖZET 

Bu çalışma Wiener Süreci, Genelleştirilmiş Wiener Süreci, Ortalamaya Dönme Süreci, 

Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreci ile Monte Carlo tahminleri yaparak bunları 

karşılaştırmak amacıyla başlamakla beraber sonrasında altın piyasasında negatif ve pozitif 

haber şoklarının da bu Monte Carlo tahmine nasıl eklenebileceği düşüncesiyle 

genişlemiştir. Klasik Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Sürecinin 3 standart sapmalık 

şokların tespiti geliştirilerek 1.96 ve 3 standart sapmalık şoklara ait geliştirilmiş bir model 

kullanılmış buna ek olarak pozitif ve negatif haber şokları da sisteme farklı şekilde 
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eklenmiştir. Sümer’in geliştirdiği bu yeni Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreci 

standart normal dağılımdan çekilen 1 ve Poisson dağılımından çekilen 5 tesadüfi 

değişkenle Altın Getirisine ait Monte Carlo tahmini yapmaktadır. Ek olarak gerek 

geleneksel ortalama getiri ve standart sapmalar (volatilite) gerekse iyi ve kötü haber 

etkisindeki 1.96 ve 3 standart sapmanın üzerindeki volatiliteleri outlier kabul ederek elde 

edilen yeni ortalama getiri ve yeni standart sapmalar (volatilite) ile olan Monte Carlo 

tahminlerini mukayese etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Monte Carlo simulation; quasi-random sequences; Faure sequences; 

numerical finance, Jump Diffusion Processes 
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Stokastik Süreç: 

Bir değişkenin değerleri zaman içerisinde belirsiz bir şekilde değişiyorsa bu 

değişkenin bir stokastik süreç takip ettiği söylenebilir.  Bir stokastik süreç sürekli 

(continuous) veya kesikli (discrete) değişken şeklinde olabilir. Bir sürekli 

stokastik süreçte değişkenler belli bir aralıkta sürekli değerler aldığı gibi bir 

kesikli stokastik süreçte değişkenler kesikli değerler alabilirler.  

Stokastik süreç’e uyan bir değişkenin bu günkü değerinin geçmiş davranışlarından 

tamamen bağımsız olması stokastik sürecin Markov özelliği olarak anılır. Yani 

diğer bir deyişle bir stokastik sürecin  Markov özelliği o stokastik sürecin bu 

günkü değerinin geleceği ve geçmiş değerinin bu günü etkileme özelliği 

olmamasıdır.  

Markov sürecini formüle edecek olursak:  

 

{𝑌𝑡, 𝑡 ∈ (0, ∞)} bir stokastik süreç olsun. Her n2 doğal sayısı ve t1 < t2 <…< tn-

1 < tn için 𝑓(𝑦𝑡𝑛
𝑦𝑡1

, 𝑦𝑡2
, … . , 𝑦𝑡𝑛−1

⁄ ) =  𝑓(𝑦𝑡𝑛
𝑦𝑡𝑛−1

⁄ )  oluyorsa buna bir Markov 

süreci denir. 

 

Bir stokastik sürecin bilinmesi demek tüm sonlu boyutlu dağılımlarının 

bilinmesi demektir. Bir Markov sürecinin bilinmesi ise  

 

i )  𝑓(𝑦𝑡0
) daki (yani başlangıçtaki) olasılık yoğunluk fonksiyonunun, 

ii )  𝑓(𝑦𝑡𝑛
𝑦𝑡𝑠

⁄ ) , t>s (koşullu geçiş dağılımının)  olasılık yoğunluk 

fonksiyonunun, 

 

dağılımlarının bilinmesi demektir.  

 

Markov sürecinde sonlu boyutlu dağılımlar örneğin t1 < t2 < t3 için  

 

𝑓(𝑦𝑡1
, 𝑦𝑡2

, 𝑦𝑡3
) = 𝑓(𝑦𝑡1

) 𝑓( 𝑦𝑡2
𝑦𝑡1

)⁄ 𝑓( 𝑦𝑡3
𝑦𝑡2

)⁄  

dir. 

 

Genellikle hisse senedi fiyatlarının bir Markov süreci takip ettikleri kanaati 

yaygındır. Bu sebeple de gelecekle ilgili tahmin yaparken hisse senedinin gelecek 

tahmini için kullanılacak en geçerli bilgi bu günkü fiyat olacaktır. 
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Oysa hisse senedi fiyat davranışlarının bir Markov özelliği taşıması demekse bu 

günkü hisse senedi fiyatının geçmişteki tüm bilgileri yansıttığını ifade eden zayıf 

etkin piyasa formuna da uygunluk göstermektedir. 

 

Bir Markov stokastik süreci (,) biçiminde gösterilen ortalaması  ve standart 

sapması  olan normal dağılıma uygundur. Markov özelliği taşıyan bir değişkenin 

bir yıl süresince gözlemlenen değer değişimleri standart normal dağılıma uyacak 

olursa. Yani dağılım (0,1) ise bu değişkenin iki yıl içindeki değer değişimlerinin 

dağılımı, ortalaması 0 ve varyansı 1 olan iki normal dağılımın toplamlarına eşit 

olacaktır. (0,1) özelliğine yani standart normal dağılıma sahip olan iki normal 

dağılım toplandığında sonuç ortalaması ortalamalar toplamı, varyansı ise 

varyanslar toplamı olan yeni bir dağılımdır. Buna ek olarak değişkenlerin Markov 

özelliği taşıması nedeniyle bu iki olasılık dağılımı birbirinden bağımsızdır. Özetle 

göz önünde bulundurulan değişken için iki yıllık değişimin ortalaması 0 ve 

varyansı 2 olur. Böylece iki yıllık değişim aralığı (0,√2) olarak ifade edilebilir.      

Özetlenecek olursa, değişkenin T uzunluğundaki bir dönemde değişiminin olasılık 

dağılımı (0,√𝑇) olacaktır. Çok kısa bir zaman aralığındaki değişimi ise t ile 

gösterilecek olursa bu değişimin olasılık dağılımı da (0,√𝑡) olacaktır.  

Sonlu boyutlu dağılımları Normal dağılım olan Markov özelliği taşıyna bir 

Markov Sürecine Wiener süreci denilmektedir. Wiener süreci ortalaması 0 ve 

varyansı 1 olan Markov stokastik sürecinin özel bir durumudur. Wiener süreci 

fizik biliminde polen parçacığının hareketi, çok sayıda moneküler şoka maruz 

kalan parçacıkların hareketlerinin açıklamasında yaygın yer bulur. Brown'un 

yaptığı fizik deneylerinden kaynaklı olarak Bown hareketi (Brownian Motion) 

olarakta anılır. Brown hareketi bir Wiener süreci olarak modellenir. 

 

Bir z değişkeni iki özelliğe sahipse bir Wiener sürecidir; 

 

1. Çok kısa bir t zaman aralığındaki değişimi z ise 

 

∆𝑧 = 𝜀√∆𝑡 

dir. Burada  white noise sürecine uyan ve (0,1) olan normal dağılımdan 

seçilen bir tesadüfi değişkendir. 
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2. Çok kısa bir t zaman aralığındaki değişimi ile z değerleri birbirinden 

bağımsızdır. 

 

z ortalaması 0 ve standart sapması √∆𝑡 olan bir normal dağılımdan gelmektedir. 

 

Uzun bir T zaman dilimi içerisinde z deki bir değişim z(T)-z(0) olarak ifade 

edilebilir. T N kadar küçük zaman aralığında z’deki değişimlerin toplamıdır. 

Yani  𝑁 =
𝑇

∆𝑡
 dir. Bu durumda  

𝑧(𝑇) − 𝑧(0) = ∑ 𝜀𝑖√∆𝑡

𝑁

𝑡=1

 

olacaktır. Burada i N(0,1) dir. Malum olduğu üzere i ler birbirinden 

bağımsızdır. Özetle t0 ise z0 olacaktır. 

 

Wiener sürecinde dz sürüklenme oranı (drift rate) olarak adlandırılır. dzN(0,1) 

dz’si sıfırdan farklı olan bir Wiener süreci Genelleştirilmiş Wiener süreci olarak 

adlandırılır. Bu durumdaki bir x değişkeni 

 

dx = a dt + b dz 

 

olarak tanımlanır burada a ve b sabit parametrelerdir. Bu durum a x sürecinin 

zaman içindeki sürüklenme oranının a olduğu manasına gelecektir. 

a=0  

dx=a dt  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎 

 

x=x0 + at 

 

olacaktır. Burada başlangıç seviyesi olan x0 dan zaman içerisinde a kadar artan bir 

trend söz konusu olacaktır.   

x = a t + b 𝜀𝑖√∆𝑡 
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olacaktır. Bu durumda x in ortalaması a t standart sapması b √∆𝑡, varyansı ise 

b
2
t olacaktır. 

 

 

Şekil : Genelleştirilmiş Wiener Süreci (Aygören 2006) 

 

Genelleştirilmiş Wiener Süreci 

Hisse senedi fiyat değişimleri davranışı genelleştirilmiş Wiener süreci ile 

açıklanabilir. Ancak, Hisse senedi fiyatlarının bir genelleştirilmiş Wiener süreci 

izlediği kabulü yapılırken dikkatli olunmalıdır çünkü genelleştirilmiş Wiener 

süreci sabit bir beklenen sürüklenme değerine ve sabit bir varyansa sahiptir. Oysa 

hisse senedi fiyatlarında sabit sürüklenme değerleri gözlemlenmez. Bu nedenle, 

hisse senedi fiyat hareket davranışları incelenirken hisse senedi fiyatları yerine 

yatırımcıların hisse senedinden bekledikleri getiri oranlarının kullanılması önem 

arz eder. (Aygören 2006) 

Hisse senedi fiyatlarında sabit bir sürüklenme süreci yoktur. Yatırımcı %20 getiri 

bekliyorsa Fiyat değişiminin fiyata oranının fiyattan bağımsız olarak 
∆𝑆

𝑆
 =0.20 

olacağıdır yani S, t zamanındaki fiyatı gösterecek olursa beklenen sürüklenme 

oranı  gibi bir sabit parametre için S olacaktır. Bu çok kısa bir zaman aralığında 

yani t’de hisse senedi fiyatı olan S’de yükselişin St olacağı anlamına gelir.  

burada beklenen getiriden başka bir şey değildir. Buradan da hisse senedinin 

oynaklığı yani varyansı kabul edilirse: 
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S = St   t 0 

ds=Sdt   veya      
𝑑𝑆

𝑆
= 𝑑𝑡 

olacaktır. Bu durumda 

𝑆𝑇 = 𝑆0𝑒𝜇𝑡 

 

dir. Fakat oynaklık (volatilite) asla sıfır olmayacaktır. Bu durumda 

 

ds = Sdt + s dz 

 

veya 

 

𝑑𝑆

𝑆
= 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 

 

∆𝑆

𝑆
= ∆𝑡 + 𝜎𝜀√∆𝑡 

 

∆𝑆 = 𝑆∆𝑡 + 𝜎𝑆𝜀√∆𝑡 

 

burada ∆𝑡   ∆𝑡 zamanında hisse senedinin beklenen getirisi, 𝜎𝜀√∆𝑡 ise getirinin 

stokastik birleşenidir. Stokastik birleşene ait varyans 
2
t olacaktır bu durumda 

getiri de 
∆𝑆

𝑆
 lik bir ortalama ve 𝜎√∆𝑡 standart sapmayla normal dağılacaktır. 

 

∆𝑆

𝑆
~𝑁(∆𝑡, 𝜎√∆𝑡) 

 

Ortalamaya Dönme Süreci 

Ortalamaya dönme süreci basit bir örnekle kolayca açıklanabilir: Bir kişinin barda 

oturup sarhoş oluncaya kadar içtiğini ve eve dönüş sırasında da ona tasmasından 

tutmuş olduğu köpeğinin rehberlik ettiğini hayal edelim. Sarhoş ve köpek 

arasındaki mesafenin değişimini araştırdığımızı kabul edelim. Sarhoş yolda, bir 
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sağa bir sola sendeleyerek yürüyecektir. Onun bu sendelemelerinin büyüklüğü, 

köpeğin bağlı olduğu ipin uzunluğuna, köpeğin pozisyonuna ve sarhoşun 

adımlarının büyüklüğüne bağlı olacaktır. Sarhoş sendeleyerek köpekten 

uzaklaştığında, köpek tarafından geri çekilecek ve sonunda evinin yolunu 

izleyecektir.  (Önalan 2007) 

Ortalamaya dönme süreci matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

St+1-St 

= 
 (S

*
 - St)   +   

t 

Fiyat 

Değişi

mi 

Ortalama

ya 

Dönme 

Rasa

l 

Teri

m 

 

S
*
  : Dönülen ortalama seviye veya uzun vadeli denge fiyatı 

St : Spot fiyat 

  : Ortalamaya dönme oranı 

  : Oynaklık 

t  :t ve t+1 zamanları arasında fiyatı etkileyen rastsal şoklar. 

 

Denklemi zaman’a göre değişimleri de içerecek şekilde daha genel olarak ifade 

edecek olursak: 

d log St =  (S
*
 - log St) dt + dWt 

 ’ nın büyüyen değerleri, ortalamaya daha hızlı dönüleceğini gösterir.  Yıllık 

hale getirilmiş bir orandır. Örneğin =2 ise bu fiyatların, uzun vadeli ortalama 

değere altı ayda bir döneceğini gösterir. 

 

Ortalamaya Dönme Sürecinin Parametrelerinin Takdiri 

Ortalamaya dönme oranı, lineer regresyon kullanılarak kolayca tahmin edilebilir. 

x = log S olmak üzere, Ito Lemma kullanılırsa, fiyatların doğal logaritması, 

aşağıdaki Ornstein – Uhlenbeck Süreci ile karakterize edilebilir. (Önalan 2007) 
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d x =  (m-x) dt + dW 

 

𝑚 = 𝜇 −
𝜎2

2𝛼
  (uzun vadeli ortalama) 

 : Ortalamaya dönme oranı (hızı) 

Kullanılan zaman serisinin parametrelerini tahmin etmek için aşağıdaki regresyon 

denklemi kullanılır: 

 

dxt+1 = 0 + 1 xt +  

 

Burada , 0 =  mdt  ve 1 = - dt dir. Görüldüğü gibi, x değerleri, dx ’e karşı 

regresyona tabi tutulmaktadır.  oynaklığı, regresyonun standart hatası ile tahmin 

edilir. Bir ortalamaya dönme sürecinde oynaklık, fiyatlar üzerinde sınırlı bir etkiye 

sahiptir. Bir rastsal şoktan sonra, fiyatlar tekrar uzun vadeli ortalamaya geri 

dönerler. Yani fiyatların uzun vadeli değişkenliği zaman ile orantılı olarak 

büyümez. 

 

Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreci 

Ortalamaya dönme sürecini açıklarken, köpeğinin kendisine rehberlik ettiği bir 

sarhoşun bardan eve giderken izlediği yolu modellemek için rastsal yürüyüş 

sürecini kullanmıştık. Sarhoşun sendeleyerek yürümesinin yönü ve büyüklüğü 

genelde rastsaldır. Yani bir rastsal yürüyüş süreci izler. Sarhoşun sendelemelerinin 

büyüklüğü, köpeğin ipinin uzunluğu ile sınırlıdır. Sarhoş sendeleyerek köpekten 

uzaklaştığında, ip sonuna kadar gerilecek ve sarhoş köpeğe doğru geri çekilecektir 

(Blanco, C. ve Saranow, D.(2001)). Şimdi de, aniden yoldan bir arabanın geçtiğini 

ve köpeğin arabanın peşinden koştuğunu düşünelim. Bunun sonucunda, sarhoş 

aniden hızlı bir şekilde araba yönünde çekilecektir. Araba uzaklaştığında ise 

köpek tekrar ev yönünde hareket edecek ve sarhoş normal pozisyonuna geri 

dönecektir. Bu durumu difüzyon bileşenine bir de sıçrama bileşeni ekleyerek 

modelleyebiliriz. 

 

St+1-St 

= 
 (S

*
 - St) 

t  

+  St 

t√∆𝑡 

+ ln J 

qt 

Fiyat 

Değişi

mi 

Ortalamay

a 

Dönme 

Diffüzyon 

terimi 

Sıçrama 

terimi 
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terimi 

 

St : Spot fiyat 

S
*
  : Dönülen ortalama seviye veya uzun vadeli denge fiyatı 

  : Ortalamaya dönme oranı (hızı) 

  : Oynaklık 

J  :Rasal sıçrama büyüklüğü 

q  :Poisson süreci 

 

∆𝑞𝑡 = {
1 ,     𝜆∆𝑡   𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒 

0,     1 − 𝜆∆𝑡   𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
 

 

Burada,  sıçrama sürecinin yoğunluğu veya sıklığı olarak adlandırılmaktadır. 

Sıçrama büyüklüğü J için aşağıdaki varsayımları kabul edilir : 

 

• J lognormal dağılmıştır. Yani , ln J N(j , 
2

j) 

• Sıçramalarla ortaya çıkan risk sistematik değildir. 

 

Bu nedenle de çeşitlendirme yapılarak yok edilemez. Üstelik E(J )=1, olduğunu 

kabul edilerek, üstlenilen risk için fazladan bir ödülün olmadığını da garanti 

edilmiş olur. Bu varsayımlar altında, J’nin özelliklerini aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

 

 𝐽 = 𝑒𝜙 ,   𝜙~𝑁 (−
𝜎𝐽

2

2
, 𝜎𝐽

2 ) 

 E(J)=1 

 E(ln J) = −
𝜎𝐽

2

2
 

 Var(ln J) = 𝜎𝐽
2 

 

St yi ifade eden stokastik diferansiyel denklem aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

 

dSt =  (S
*
 - ln St) St dt +  St dWt+ St-1 (J-1) dqt   
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dqt =0 olduğunda, ortalamaya dönme difüzyon süreci elde edilir. Rastsal 

zamanlarda, St önceki değer 

St-1 yeni değer JSt-1 e sıçrayacaktır. St-1 (J-1) sıçramadan önceki ve sonraki 

değişimi verecektir. Yani , St = JSt-1 - St-1 olur. 

Modelin kesikli zamanlı versiyonu aşağıdaki gibidir: 

 

 

𝑆𝑡+∆𝑡 − 𝑆𝑡

𝑆𝑡
=  𝛼(𝑆∗ − ln 𝑆𝑡)∆𝑡 + 𝜎𝜀𝑖√∆𝑡 + ∆𝑆𝑡∆𝑞𝑡 

 

 

Parametrelerin Tahmini 

Oynaklık () : Oynaklığın zamanla sabit olması durumunda, genellikle tarihsel 

hareketli oynaklık, bir tahmin olarak kullanılabilir. Örneğin, aylık periyotlarla 

hesaplanan hareketli tarihsel oynaklıkların ortalaması yıllık oynaklık olarak 

kullanılabilir. 

Ortalamaya dönme oranı () : Ortalamaya dönme oranı, bir lineer regresyon 

kullanılarak tahmin edilir. Bu durumda xt logaritmik fiyatlar serisine karşılık xt 

getirileri regresyona tabi tutulur.  

Sıçrama Parametresi (J ) : Sıçrama bileşeninin parametrelerini tahmin etmek 

için önce getiri serileri süzülür. Sonra bu verileri kullanarak, sıçramaların standart 

sapması J ve sıçramaların sıklığı (yoğunluğu)  tahmin edilir.  , yıl içerisindeki 

sıçramaların toplam sayısı, gözlem sayısına bölünerek hesaplanır. Bu değer bize 

sıçramaların, ortalama olarak ne kadar sıklıkta olduğunu söyler. Sıçrama oynaklığı 

olarak da bilinen sıçramaların standart sapması, sıçrama büyüklüklerini 

tanımlayan olasılık dağılımının standart sapmasını gösteren bir sayıdır. Veri 

miktarına bağlı olarak, 3 standart sapmanın ötesindeki olayları Sıçrama olayları 

olarak düşünebiliriz. Modelin parametrelerinin geçmiş verilere dayanarak tahmin 

edilmesindeki zayıflık, tarihsel kayıtların gelecek sıçramalar hakkındaki 

beklentileri içermemesinden kaynaklanmaktadır. (Önalan 2007) 

 

UYGULAMA 

Uygulamada  günlük veriler tercih edilmiştir. Buna göre çalışmada, USD 

Cinsinden Altının Ons Fiyatının 02.01.1996-15.08.2017 tarihlerine ait 5851 

kapanış değerleri kullanılmıştır. Bu kapanış değerlerinden getiriler hesaplanmıştır. 
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Uygulamada, R Studio programından faydalanılmıştır. 

Getiri Serisinin Özellikleri 

 

Min. 
1st 

Qu. 

Medi

an Mean 

3rd 

Qu. Max. 

Std 

-

9.13197 

-

0.44744 

0.000

0 

0.025

57 

0.518

54 

10.798

82 

1.037

01 
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KLASİK MONTE CARLO TAHMİNİ (GETİRİ SERİSİNİN ORTALAMA 

VE VARYANSIYLA) 

 

Min. 
1st 

Qu. 

Medi

an Mean 

3rd 

Qu. Max. 

Std 

-3.94 
-

0.6927 

0.015

1 

0.029

31 0.731 3.782 

1.0434

23 
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GENELLEŞTİRİLMİŞ WİENER SÜRECİYLE MONTE CARLO 

TAHMİNİ 

 

Getiri = 0.02931+ 1.03701* N(0,1) 
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ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON SÜRECİYLE MONTE 

CARLO TAHMİNİ 

 

∆𝑆

𝑆
= 𝜇∆𝑡 + 𝜎√∆𝑡𝜀 + 𝐾∆𝑞𝑡 

 

∆𝑞𝑡 = {
1 ,     𝜆∆𝑡   𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒 

      0,     1 − 𝜆∆𝑡   𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
 

 

𝜇∆𝑡  Yıllık ortalama getiri 

𝜎√∆𝑡 Hisse senedinin Oynaklığı (getirinin std sapması) 
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𝜀 Standart Normal dağılımdan çekilmiş tesadüfi değişken N(0,1) 

K fiyatdaki oransal artma olarak ölçülen ortalama sıçrama büyüklüğü 

  Birim zamandaki (yıl) sıçrama oranı  (Poisson sürecinin yoğunluğu) 

∆𝑞𝑡 Poisson Sürecinden elde edilen gölge değişken 

 

Getiri = Ortalama Getiri + Std. Sapma Getiri * N(0,1) + Sıçrama Oranı * 

∆𝒒𝒕(Tesadüfi Poisson Deişkeni) 

 

olacaktır.  

 

 

 

5850 gözlemde 14 pozitif, 7 negatif olmak üzere 21 sıçrama gözlenmiştir. 

Sıçrama oranı =0.0035897435897 dür. Sıçrama Oranı K=3 𝜎 olarak 

belirlenmiştir. Yani K= 3.11103 olacaktır. 
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SUMER’IN YENİ ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON 

SÜRECİYLE MONTE CARLO TAHMİNİ 

Modeldeki 3 standart sapmalık şokların tespiti geliştirilerek 1.96 ve 3 standart 

sapmalık şoklara ait geliştirilmiş bir model kullanılabilir. 

 

∆𝑆

𝑆
= 𝜇∆𝑡 + 𝜎√∆𝑡𝜀 + 𝐾∆𝑞0𝑡+ 𝑆𝐾1∆𝑞1𝑡 −  𝑆𝐾2∆𝑞2𝑡+ 𝑆𝐾3∆𝑞3𝑡- 𝑆𝐾4∆𝑞4𝑡 

 

∆𝑞𝑁𝑡 = {
1 ,     𝜆∆𝑡   𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒 

      0,     1 − 𝜆∆𝑡   𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
 

 

𝜇∆𝑡  Yıllık ortalama getiri 

𝜎√∆𝑡 Hisse senedinin Oynaklığı (getirinin std sapması) 

𝜀 Standart Normal dağılımdan çekilmiş tesadüfi değişken N(0,1) 

K fiyatdaki oransal artma olarak ölçülen ortalama sıçrama büyüklüğü 

SK1 fiyatdaki oransal artma olarak ölçülen 3 standart sapmalık pozitif ortalama 

sıçrama büyüklüğü 

SK2  fiyatdaki oransal artma olarak ölçülen 3 standart sapmalık negatif ortalama 

sıçrama büyüklüğü 

SK3  fiyatdaki oransal artma olarak ölçülen 1.96 standart sapmalık pozitif 

ortalama sıçrama büyüklüğü 

SK4 fiyatdaki oransal artma olarak ölçülen 1.96 standart sapmalık negatif 

ortalama sıçrama büyüklüğü 
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  Birim zamandaki (yıl) sıçrama oranı  (Poisson sürecinin yoğunluğu) 

∆𝑞𝑁𝑡 Poisson Sürecinden elde edilen gölge değişken 

 

Getiri = Ortalama Getiri + Std. Sapma Getiri * N(0,1) + Sıçrama Oranı * 

∆𝒒𝟎𝒕(Tesadüfi Poisson Deişkeni1) + Pozitif Sıçrama Oranı1 * ∆𝒒𝟏𝒕(Tesadüfi 

Poisson Deişkeni2) - Negatif Sıçrama Oranı1 * ∆𝒒𝟐𝒕(Tesadüfi Poisson 

Deişkeni3)+ Pozitif Sıçrama Oranı2 * ∆𝒒𝟑𝒕(Tesadüfi Poisson Deişkeni4) - + 

Negatif Sıçrama Oranı2 * ∆𝒒𝟒𝒕(Tesadüfi Poisson Deişkeni5) 

 

olacaktır.  

Bunlarda ortalama ve standart sapma hesaplanırken 2 ve 3 standart sapmalık 

şoklara ait değerlerin bir outlier olarak değerlendirilmesi ile ortalama ve standart 

sapmaların hesaplanarak Monte Carlo tahmini yapılması da Sumer tarafından 

alternatif bir yapı olarak sisteme eklenmiştir. 

Burada ortalama getiriler de iyi ve kötü haber etkilerinden arındırılarak yeniden 

hesaplanacak olursa Formül aşağıdaki hale dönüşecektir: 

 

𝑆𝑈𝑀𝐸𝑅 (
∆𝑆

𝑆
) = 𝑁𝐸𝑊(𝜇)∆𝑡 + 𝑁𝐸𝑊(𝜎)√∆𝑡𝜀 + 𝐾∆𝑞0𝑡+ 𝑆𝐾1∆𝑞1𝑡 −

 𝑆𝐾2∆𝑞2𝑡+ 𝑆𝐾3∆𝑞3𝑡- 𝑆𝐾4∆𝑞4𝑡 
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SONUÇ 

Klasik monte carlo tahmini (getiri serisinin ortalama ve varyansıyla) tahminler 

içerisinde en zayıf olanıdır. Serinin ortalaması ve klasik varyansıyla yapılan 

tahmin volatiliteleri yansıtma açısından en zayıf olanıdır. Genelleştirilmiş wiener 

süreciyle monte carlo tahmini klasik monte carlo tahminine göre biraz daha 

düzgün sonuçlar vermektedir. Çünkü getiri serisinin ortalamasını sabit değişken 

standart sapmasını ise ilişkisel değişken olarak alan bir modele N(0,1) ile monte 

carlo tahmini yapılan hata terimlerinin yüklenmesiyle elde edilmiştir. 

Ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle monte carlo tahmini ise wiener 

süreciyle monte carlo tahminine poisson dağılımından çekilen bir şok değişkenini 

de eklediği için tahminler daha düzgün hale gelmiştir. 

Son olarak kullanılan Sumer’in ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle 

monte carlo tahmini ise wiener süreciyle monte carlo tahminine poisson 

dağılımından çekilen 1.96 ve 3 standart sapmalık, pozitif ve negatif şok 

değişkenleri de eklediği için tahminler arasında en düzgünü haline gelmiştir. 

 

TARTIŞMA 

Ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle monte carlo tahmini ile wiener 

süreciyle monte carlo tahminine poisson dağılımından çekilen bir şok değişkenini 

de eklenmesiyle daha düzgün tahminler yapılabildiği bilinen bir gerçektir. 

Sümer’in geliştirdiği 1.96 ve 3 standart sapmalık, pozitif ve negatif şok 

değişkenleri de eklediği model Ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle 

monte carlo tahminini daha güçlü hale getirmiş ve geliştirmiştir. Burada ortalama 
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ve standart sapma hesaplanırken 2 ve 3 standart sapmalık şoklara ait değerlerin bir 

outlier olarak değerlendirilmesi ile ortalama ve standart sapmaların hesaplanarak 

Monte Carlo tahmini yapılması da yeni bir düşüncedir. 

Yüksek volatiliteli günleri outlier olarak kullanarak yeni ortalama ve standart 

sapmalar hesaplamak bu örnekte konvensiyonel yönteme göre daha iyi sonuçlar 

vermiştir. Bunun başka uygulamalarda da geçerli olup olmadığı da bir başka 

tartışma konusudur. 

Farklı alternatifler olarak şok sapmalarının mesafelerinden faydalanılarak Cook ve 

Mahalonabis mesafeleri hesaplana bilir. Volatilitenin yüksek olduğu serilerde 

medyana ait parametre tahminlerinin daha iyi sonuçlar verebileceği de bir 

gerçektir.  
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Küreselleşen Dünyada Kent Yaşamının Toplumsal Açıdan 

Dönüşümü 
Yasemin HAYTA 

Dr. Öğr. Üyesi,  

Bitlis Eren Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi,  

ysaracbasi@beu.edu.tr 
Özet 

Kentler, tarih boyunca giderek artan öneme sahip olan ekonomi, yönetim ve inanç 

konularının odak noktalarıdır. Aynı zamanda kentler toplumun temeli olan insan ve insan 

yaşamını etkileyen sermaye mal, zaman ve mekân üzerinde de oldukça etkilidir. 

Küreselleşme süreci ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi kentlerde de iletişim bilişim 

teknolojilerinde yaşanan değişimler kentlerin iç dinamiklerini hızlandırmış ve kentler 

arası geçişkenlik oranı artmıştır. Bu durum küreselleşmenin toplumsal etkisini kentlerde 

görünür hale getirmiştir. Çalışmada kentlere mekân üzerinden bakılarak, görsel 

benzeşmelerin yanı sıra bu kültürün toplumsal yaşam ve insan ilişkilerinin üzerindeki 

etkileri de incelenecektir. Kentler arasındaki görsel benzerlikler ve bu benzerliklerin 

toplumsal yaşama etkileri değerlendirilerek küreselleşmenin, kentlerin kültürel olarak ve 

toplumsal hayattaki dönüşümüne etkileri incelenerek sosyal bir çıkarım yapılacaktır.. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kent Yaşamı, Toplumsal Yaşam 

 

Transformation With Regards to Social of City Life in Globalizing World 

Abstract 

Cities are the focal points of issues economics, governance and beliefs, which have 

increasingly prevalent throughout history. At the same time, cities are very influential on 

the capital goods, time and space that affect the human and human life that is the 

foundation of the society. Along with the globalization process, as in the whole world, 

changes in communication technologies in cities accelerated the internal dynamics of 

cities and increased transitivity ratio among cities. This situation has made visible in 

cities the social influence of globalization. In the study will be examined the cultural 

influences on social life and human relations as well as the visual similarities such as 

cafes, streets looking over the places to cities. The visual similarities between the cities 

and the effects of these similarities on the social life evaluating with related works will be 

made a social conclusion by examining the effects on the spatial and social 

transformation of cities of globalization. 

Key Words: Globalization, City Life, Communal Living 
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Küreselleşme Kavramı 

Küreselleşme kavram olarak literatürde geçmiş ve gelecek arasında kilit rol 

oynayan bir unsurdur. Dünya tarihinde hem geçmişi, hem şimdiyi anlatır. 

Küreselleşme sahip olduğu çok boyutlu özelliği nedeni ile birçok farklı tanıma 

sahip bir kavramdır. Fakat politik, ekonomik, yapısal, siyasal, sosyo-kültürel, 

iletişim-teknoloji ve ekolojik açıdan hem süreç hem durum olarak günlük yaşamın 

bütününü etkileyen ve devam eden çok boyutlu bir olgu olduğu ifade edilebilir
382

. 

Dolayısıyla küreselleşme, “hem dünyanın küçülmesi hem de bir bütün olarak 

dünya bilincinin güçlenmesi
383

” olarak tanımlanabilir. Küreselleşmenin ilk ortaya 

çıkışı ile ilgili insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri insanlar arasında yaşanan 

bulunduğu bölgeyi tanımak, yaşadığı ortamla iletişim kurmak, üretim yapmak, 

birlikte savunma yapmak gibi ortak amaçlara dayandırılmaktadır. Bu nedenle 

etkileşimlerin bu ilk türleri, küreselleşmenin de ilk aşamaları olarak görülebilir. O 

halde küreselleşme kavramını insanlık tarihi ile başlayan bir süreç olarak 

düşünebiliriz. Ancak küreselleşme olgusunun etkisini göstermesi ve kavramsal 

anlamda ifadenin genişlemesi için teknolojideki ilerlemeler ve kitle iletişim 

araçlarının daha yaygın hale gelmesi gereklidir. Küreselleşme kavramı temel 

olarak “ekonomi”ye dayalı bir anlam taşımaktadır. Fakat ekonomik sistemde 

neden olduğu değişimlerin, hayatın her alanında etkisini göstermesi sebebi ile 

devlet yönetiminden yerel yönetime, iletişimden kişiler arası ilişkilere, giyim şekli 

ve yaşam standartlarına kadar küreselleşmenin etki alanını genişletebiliriz. 

Küreselleşmenin ilk tanımı 1961’de Webster sözlüğünde yer almakta ve bu 

kullanımın McLuhan’ın “İletişimdeki İncelemeler” (1960) kitabında bulunan 

“küresel köy” fikrinden türetildiği düşünülmektedir
384

. Mc Luhan küresel köy 

terimini ilk kez kullanarak, dünyada yaşanan teknolojik, ekonomik, bilimsel ve 

ticari yeniliklerin neticesinde, devletlerle ve toplumların arasında meydana gelen 

değişimleri tanımlamıştır. Steger küreselleşmeyi tanımlarken göre ‘küreselleşme 

gerçekleşiyor’ deyimini kullanır
385

. Giddens küreselleşmeyi, bir ülkede görülen 

olayların diğer yerler üzerinde etkiye sahip olması veya ulusal sınırların dışında 

gelişen olaylardan etkilenme bakımından sosyal ilişkilerin dünya genelinde 

yoğunluk kazanması olarak tanımlamaktadır
386

. Robertson’a göre ise küreselleşme 

olgusu, terimsel anlamda hem dünyanın küçülmesi hem de dünyadaki bilincin tek 

bir parça şeklinde yoğunlaşmasıdır
387

. Bauman’a göre küreselleşme ile yerelleşme 

                                                           
382

 Jerry H., Bentley, Globalizing history and historicizing globalization, Globalizations, 2004, 1:1, 

s.79. 
383

 Roland Robertson, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, (Çev.Ümit Hüsrev Yolsal), 
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bir bütün olup, zenginlerin küresel, fakirlerin yerel nitelik sahibi olduğu ve 

aralarında kutuplaşmanın olduğunu öne sürmektedir. Küreselleşme sürecinde 

zenginlerin daha zengin, fakirlerin ise daha fakir hale geldiğini 

vurgulamaktadır
388

.  Akgüç’e göre küreselleşme olgusu bilgi ve iletişim 

teknolojilerini baz alan bilgi toplumunun ulusal problemlerini çözerek tüm 

dünyayı etkilediği post endüstriyel bir olgudur
389

. Manisalı’ya göre ise 

küreselleşme olgusu daha çok ekonomik ve ticari nitelikte olup, çok uluslu 

işletmeler süreçte etkili olmaktadır. Bunun neticesinde ulusal bir sanayi ve ticaret 

politikasına sahip olmayan az gelişmiş ülkelerin tamamen bağımlı hale gelmesi 

söz konusudur
390

. Bu durum az gelişmiş ülkelerde çok uluslu işletmelere ve güçlü 

ekonomilere ticari ve ekonomik açıdan daha fazla bağımlılığa neden 

olmaktadır
391

. 

Küreselleşme kavramının bireysel yaşamdan kentlere, kentlerden devletlere, 

devletlerden uluslararası güçlere kadar birçok alanı etkilediğinden bahsetmiştik. 

Iletişim ve teknolojik boyutta bilgi toplumunda yaşanan hızlı dönüşüm, devlet 

sistemlerinde meydana getirdiği değişiklikler, temel ve başlangıç boyutunu 

oluşturan ekonomi unsurları küreselleşmenin farklı boyutlarıdır. Çalışmada 

kültürel ve toplumsal yapıda meydana getirdiği değişiklikler irdelenecektir. 

Küreselleşmenin boyutlarını; ekonomik, Siyasal, ideolojik, Iletişim ve teknoloji 

olarak sınıflandırabiliriz çalışmada kültürel boyut üzerinde durulacaktır. Kültürel 

olarak; Küreselleşme gerek kişiler gerekse toplumlar üzerinde radikal 

değişikliklere sebep olmaktadır. Bu durum dünya genelinde politikayı, kültürü ve 

iletişimi birbirinden ayrılmaz unsurlar haline getirmiştir. Kitle kültürü denilen 

kavram TV ve filmlerle oluşturulmuş ve Amerika kültürü dünya gençleri arasında 

kabul görmüş ve hızla yayılmaya başlamıştır
392

. Aynı tip yerlerde yemek yenmesi, 

aynı marka telefonların kullanımı, bilgisayarlar, aynı tarz giyinme, aynı filmleri 

izleme, sanatçıları dinleme, aynı formatta programlar hazırlama egemen kültürün 

etkisi alanında diğer insanlar için de vazgeçilmez seçeneklerdir. Falk, 

küreselleşme ve kültür arasındaki süreci, soğuk savaş sonunda dünya düzenini 

yeniden şekillenmesine benzetir. Dolayısıyla popüler kültürün küreselleşmesi 

güçlü ve yeniden yapılanmış bir şekilde ortaya çıkar
393

. Küreselleşme bireyleri 

tüketime yönlendirir dolayısıyla; tüketici kültürü yenidünya düzeninin önemli 
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unsuru olmaktadır. Bu durumda ulus ötesi işletmeler ürünlerini bütün dünya 

üzerinde aynı reklâm kampanyalarıyla satma gücüne ulaşmıştır. Televizyonun 

oluşturduğu imajlar ve uydu iletişimi neticesinde algılayış biçimleri, zevklerin, 

beğenilerin, isteklerin ve perspektiflerin benzerliğiyle beraber bütün dünyanın en 

ücra bölümlerine aktarılarak, tüm dünyada benzer bir tüketim kültürü 

oluşturmaktadır
394

. Bu açıdan küreselleşme olgusu, batı tipi tüketim kültürünün 

yaygınlaşması olup, bu tarz bir kültürün yaygınlaşması dünya genelinde piyasa 

ekonomisinin ve çok uluslu işletmelerin küresel stratejilerinin artmasıyla 

bağlantılıdır
395

. Robertson,
396

 kültürlerin birbirine benzemesi sürecini 

küreselleşmenin bir özelliği olduğunu söyler. Bu süreci, evrenselin yerelleşmesi 

ve yerelliklerin evrenselleşmesi olarak tanımlamaktadır. Elkins ise, küresel 

iletişimdeki gelişmelerin kültürel benzerliğin daha fazla olmasına sebep verdiğini 

ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kişilere bilgi kaynaklarını ve 

alacakları etkileri tespit etme şansı verilmektedir. Bu sayede insanların benzer 

etnik, kültür, dilsel değerlerini farklı kaynaklardan elde ettikleri bilgilerle 

geliştirdikleri, bunun da benzeşme yerine ayrışma olduğunu ifade etmektedir
397

. 

Barber
398

 ise ayrışma konusunda Mcworld, (fast-food, müzik ve bilgisayar 

kültürünün yaygınlaşması) ve Cihad (kültürel köktendincilik ve tribalizm-kabile 

kültürü-) ayrımı yapmakta ve hem benzeşme hem de farklılaşma tezinin dışında 

üçüncü bir tez de hybridization (melezleşme) ya da syncretism (farklılıklarda 

birleşme) tezini öne sürmektedir. Buna göre, küreselleşme, sınır-ötesi karşılıklı 

alışverişlerden kazanılan farklı kültürel özellikleri harmanlayarak 

yaygınlaştırmaktadır
399

. Dünya genelinde uluslararası ilişkilerin artmasıyla 

küreselleşmenin dinamikleri gelişmekte; ulusal ya da yerel kültürler, yabancı 

kültürlerle etkileşim aşamasında tekrar biçimlenmekte, melez kültürler 

türemektedir. Bu süreçte kültürü sabit tutmak mümkün olmayıp, yerel 

bağlantılarını koparmaksızın, kültürler arası etkileşim süreci önem 

kazanmaktadır
400

.  

Kentler küreselleşme ile birlikte tüketim merkezlerine dönüşmekte kentlinin de 

gündelik yaşamı değişmektedir Gündelik yaşamı ile kastedilen şeylere sıradan 

unsurlardır yani tüm insanlar doğar, yaşar ve ölür bu hayatın bir gerçeğidir ve 

yaşam süresince gündelik hayatta ölçülebilir kavramlar kullanırız (para, dakika, 
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metre, kilogram vb.)  Sonuçta bireylerin yaşam iyi ya da kötü olabilir ve içinde 

bulunduğumuz an yani şimdi zevk alınmakta ya da acı çekilmektedir (Lefebvre, 

2013a). Gündelik hayat sıradan olduğu kadar çok yönlü bir kavramdır aynı 

zamanda ve ekonomik, psikolojik ve sosyolojik gibi birçok unsuru içerir. 

Beslenme, giyinme, eşya, barınma, komşuluk, çevre ile ilişkiler gibi (Lefebvre, 

2013a) temel ihtiyaçlardan oluşur. Tüm bu içeriğiyle kente hem üretim hem de 

tüketim anlamında entegredir ve bu bağlamda küreselleşme etkisiyle örgütlenmiş 

bir gündelik hayattan söz etmek mümkündür. Bu örgütlenme türü kentlere yönelik 

tüketim odaklı bir örgütlenmedir ve tüketimi yönlendirilen bir toplumu 

beraberinde oluşturmaktadır. Kent bağlamında tüketim daha çok malın kentliye 

sunulması şeklinde kendini gösterir. Hemen her şeyin metalaştırıldığı 

küreselleşme sürecinde kent merkezlerinde alışveriş merkezleri, tiyatro ve sanat 

merkezleri, kafeler, restoranlar, spor kompleksleri vb. ürünler giderek artan 

sayılarda ve benzer görüntülerde üretilmektedirler. Bu kentsel mekanlar, 

reklamlar ve toplumca prestijli görünen ögelerle desteklenerek sadece bireysellik 

düzeyinde kalmayıp, aynı zamanda gündelik yaşamın içeriğini ve yönünü de 

belirler. Gündelik hayat tekrarlardan oluşur. Bu tekrarlar Lefebvre’ye göre; “işteki 

ve iş dışındaki tavırlar, mekanik hareketler (ellerin ve vücudun hareketleri, aynı 

zamanda parçaların ve tertibatların hareketleri, rotasyon veya gidiş-gelişler), 

saatler, günler, haftalar, aylar, yıllar; çizgisel tekrarlar ve döngüsel tekrarlar, doğal 

zaman ve akılcı zaman vs.”yi kapsamaktadır. Diğer bir deyişle gündelik hayatın 

rutinleri ve alışkanlıkları vardır. Çalışma, aile yaşamı, özel yaşam ve boş vakit bu 

rutinler ve alışkanlıklar arasında yer alır. Her bir bileşen kent içi alanlarda ayrı 

mekânsal özellikler ile karşılığını bulmaktadır
401

. “Çalışma” gündelik yaşamın 

büyük kısmını kaplayan bir bileşen olarak hizmet veya üretim sektöründe yer alan 

bireyin farklı konumlarına işaret eder. Ailevi ve ‘özel’ yaşam için konut ve evin 

anlamı önem kazanmaktadır. Boş vaktin ailevi ve özel yaşamın bir parçası olduğu 

durumlar da azımsanmayacak kadar azdır. Özellikle küreselleşme ile birlikte 

değişen konut sunumu ve konut donatıları ile boş vaktin değerlendirilmesinin 

bizzat konutun içinde eylemlere dönüşmesi de mevzu bahistir (bahçe ile 

uğraşmak, televizyon seyretmek, tamirat yapmak vb.). Daha üst ölçekte boş vakti 

kentlerin tüketim odaklı değişmesindeki ana eksen olarak kabul etmek yanılsatıcı 

bir yaklaşım değildir. Zira boş vakti değerlendirme; kent içi alanlarda sunulan 

faaliyetler kapsamında eğlenme, dinlenme, oyalanma niteliğinde olan, 

yükümlülükleri bulunmayan ve zorunluluk doğurmayan etkinliklerdir. Rahatlama 

ve zevk boş vaktin temel düşüncesidir. 

Kent Yaşamında toplumsal değişim; Kuşkusuz toplumsal değişmeyi etkileyen 

çeşitli faktörler vardır. Bu faktörleri; “Bilim ve teknolojideki gelişmeler, 

kentleşme, demografik değişmeler, aile yaşamındaki değişmeler, ekonomik yapı, 

doğal çevre, siyasal yapı, eğitim, demokratik gelişmeler, değerler, ideolojiler ve 
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insanlar arası mücadele ve çekişmeler olarak sıralayabiliriz
402

. Ayrıca medya, 

iletişim ve sanat alanlarında meydana gelen yenilikler de eklenebilir. Bu 

faktörlerin her biri toplumsal değişime, zamana, toplumsal koşullara ve etkilerine 

maruz kalarak kimi zaman daha güçlü kimi zaman daha zayıf bir biçimde etkili 

olmaktadır. Kentler, sanayi devriminin başlattığı ivmeyle aldıkları göçlerden 

farklı olarak; günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki yaşana gelişmeler 

neticesinde ülke içinden ve ülke dışından yoğun göçle karşı karşıya kalmışladır. 

Kentler aldığı göçlerle birlikte büyümekte ve nüfusları milyonları bulmaktadır. 

Kentin, nüfus ve ekonomik faaliyetlerle birlikte büyümesi; daha geniş bir mekâna 

yayılması, kent içinde farklı toplumsal gruplar arasında ayrışmayı ve alt 

merkezlerin oluşmasına sebep olmaktadır
403

. Küreselleşme sürecinin etkilerinin en 

yoğun gözlemlendiği mekân olan kentlerde bu etkilerinin yaygınlaşmasıyla 

birlikte hem kentin anlamı ve rolü, hem de mekânsal, sosyal ve kültürel yapısı 

dönüşüme uğramaktadır. Bu dönüşümün önemli yansımalarından biri; kentlerdeki 

farklı sosyo-kültürel kesimlerin mekândaki ayrışmasıdır. Küreselleşme sürecinde 

sadece ulus devlet içindeki kentler farklılaşmamış, kentler içindeki mekânlar da 

farklılaşmıştır
404

. Kentlerdeki nüfus ve ekonomik faaliyetlerin artışına bağlı 

olarak, kentsel mekânda farklı sosyo–kültürel özelliklere sahip olan kişilerin 

yaşam alanları ve doğal olarak sosyal ve kültürel yaşamları da birbirlerinden 

ayrışmaya ve kopmaya başlamıştır. Oluşan bu çok merkezli bir kent yapısı ile 

paralel olarak kentsel nüfus da hızlı bir biçimde artmaktadır. Kentsel kamusal 

mekânlarda kentsel korkuların baskısı ile kişiler, kamusal yaşamdan çekilmekte 

ve özel yaşamlarına, dolayısıyla evlerine daha çok değer vermektedirler. Bu 

süreçte orta ve üst gelir grupları, kentin karmaşasından kaçabilmek için kentsel 

mekân dışında inşa edilen bölgelerde konut edinmeye başlamışlardır. Orta ve üst 

gelir gruplarının kent merkezinin dışındaki bölgelerde yaşama tercihlerinde ‘ideal 

ev’ kurgusu önemli bir yer tutmaktadır. Toplumsal yapıda bireylerin ‘ideal ev’ 

mitolojisi ile hareket etmelerindeki en önemli unsur, tüketim toplumu ideolojisine 

uygun olarak çeşitli kanallarla ulaştırılan reklâmlarda, belirli bir yaşam tarzının 

pazarlanmasıdır. Reklâmlarla pazarlanan konutların en önemli özelliği, bir ‘yaşam 

tarzı’ satmalarıdır. Bu değerler, bu mekânların sahiplerine sunmuş oldukları 

‘ayrıcalıklar dünyası’dır
405

. Özel yaşam arayışı; komşusunu tanımamayı, her gün 

karşılaştığı insanlara yabancı muamelesi yapmayı, kapısına mümkün olduğu kadar 
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fazla kilit takarak dış dünyanın içeriye girmesini engellemeye çalışmayı 

beraberinde getirmiştir. Bir zamanlar kentlerin kurulmalarına neden olan dışsal 

korkuların yerini, 21. yüzyıl kentinde içerideki düşman’a ilişkin ‘kentsel korkular’ 

almıştır. Bu korkular kentin bütünlüğü ve güvenliğinden çok, kentin içinde kişinin 

kendi yuvasının yalıtılmışlığı ve güvenliğiyle ilgidir. Bir zamanlar kentin etrafını 

saran duvarlar artık kenti içeriden bölmektedir. Kontrol altındaki bölgeler, belli 

kişilerin girişine izin verilen kontrol altındaki kamusal mekânlar, kapılarda 

bekçiler ve elektronik olarak işleyen kapılar; bunlar kent kapılarının altında 

pusuya yatmış yabancı ordulardan, çetelerden ve bilinmeyen öteki tehlikelerden 

çok, istenmeyen hemşerilere karşı alınmış önlemlerdir
406

. Dışlanmanın ekonomik 

boyutu daha çok gelir ve üretim üzerine odaklanmaktadır. Ekonomik boyuttaki 

dışlanmanın belirtileri gelir eşitsizliğinde ve gelirin dağıtımının kötüleşmesine 

bağlı olarak oluşmaktadır. Dışlanma, birkaç yönden yoksul veya düşük gelirli 

olmaktan farklı özellikler de taşımaktadır. Dışlanma, toplumun diğer 

kesimlerinden derece bakımından farklı olma- daha az kaynağa sahip olma- 

meselesi değil, çoğunluğun sahip olduğu fırsatlara ulaşamama/sahip olamama 

meselesidir. Kentin en kötü alanlarında veya mahallelerinde dışlanma, toplumun 

geri kalan kesimlerinden fiziksel anlamda bir ayrılma şeklini almaktadır. İstihdam 

süreçlerinde ise, normal işgücü piyasası fırsatlarına ulaşmaktan mahrum kalma 

anlamına gelmektedir. Bireylerin toplumsal yaşam içinde, gıda, konut, sağlık 

hizmeti, eğitim, toplumsal çevre ve hizmet, tüketim malları, boş zamanların 

değerlendirilmesi olanakları, ulaşım vb. alt yapı hizmetleri gibi ihtiyaçlarını 

karşılayamaması durumunda genel olarak kente eklemlenme süreçlerinde de 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların temelinde de dışlanma ve 

marjinalleştirilmeye yol açan işsizlik ve yoksulluk yatmaktadır. Kentsel 

olanaklara ulaşmada yaşanan dengesizlik, varlıklı ve kentle bütünleşmiş kesimin 

daha fazla olanağa sahip olmasına karşın yoksul ve dışlanmış kesimin sınırlı 

kaynaklara sahip olması ile net bir biçimde görülmektedir. Günümüzün eşitsiz ve 

tüketime dayalı toplumsal yapılarında da piyasa aktörleri bir yandan daha fazla 

tüketim yapılmasını körükleyerek küresel kültürün sözcülüğünü yapmakta diğer 

yandan ise yoksul ve marjinal grupları yani tüketemeyenleri kendine tüketim 

alanları yaratabilmek uğruna sert bir biçimde dışlamaktadır. Küreselleşmenin bir 

çok olumlu sonucu olduğu aşikardır. Fakat bu çalışmada olumlu sonuçlar veri 

kabul edilip olumsuz sonuçları biraraya toplandığında; Toplumsal adaletsizlik ya 

da eşitsizlik, güvensizlik, toplumsal bütünleşme, sosyal sorunlu bütünleşme 

kavramlarına değinmek gerekmektedir.  

Toplumsal Adaletsizlik/ eşitsizlik; Eşitsizlik kavramı kapitalizmde olan ve bu 

kavramı da aşan bir unsurdur ve küreselleşme ile doğmamıştır. Ancak eşitsizlik, 

küreselleşme sürecinin getirdiği serbest rekabet anlayışının sonucunda, rekabet 

gücü olanlarla olmayanlar arasındaki mesafenin  daha çok açılmasına yol açmıştır. 

Ayrıca teknolojik düzey bakımından da, gelişmişlerle gelişmekte olan ülkeler 
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arasındaki mesafe açılmaktadır. Günümüzde internet kaynaklarının yüzde 80’inin 

dilinin İngilizce olduğu iddia edilmektedir. Bir taraftan küreselleşen profesyonel 

elitler önündeki engeller sürekli kalkarken, vasıf düzeyi düşük, milyarlarca 

insanın önündeki engeller sürekli yükselmektedir. Küreselleşme sürecinde giderek 

ivme kazanan eşitsizlik ve belirsizlik, yeryüzü ölçeğinde yayılmış bir şekilde 

güvensizliği de teşvik etmektedir.  

Güvensizlik; Aydınlanma düşüncesi, modern dünyanın temelini oluşturmaktadır. 

Aklın, bilimin ve teknolojinin gelişimine paralel olarak, insanoğlunun dünya 

üzerindeki kontrolünün artacağı fikrini taşımaktadır. Bu iddiaya karşılık bilim, 

teknoloji şimdiye kadar görülmedik düzeyde artarken, insanoğlundan beklenen 

kontrolü gerçekleşmemekte; dünya giderek daha çok kontrolden çıkmaktadır. Ya 

da Giddens’ın ifadesiyle “elimizden kaçıp giden bir dünya” ile karşı karşıya 

kalmaktayız. Bauman’ın belirttiği gibi , küreselleşme fikrinden çıkan derin anlam, 

dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk doğasıdır; bir 

merkezin, bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, bir idari büronun 

yokluğudur. Yani bir tür “yeni dünya düzensizliği”dir.  Küreselleşme sürecinin en 

çok tartışılan sonuçlarından birisi de gittikçe artan belirsizlik ve güvensizliktir. Bu 

sadece gelir düzeyi düşük gruplar arasında değil, orta sınıflar arasında da giderek 

yaygınlaşmakta birçok kişi, geleceğin yaşam koşullarından endişe etmektedir.  

Toplumsal bütünleşme; Küreselleşmenin de etkisiyle, geleneksel bağlarından 

kopan insanlar, uyum sağlayamadıkları takdirde, tam tersine bir tutum 

benimseyerek, altın çağ arayışı umuduyla köklere (fundementals) dönüşe 

yönelebilmektedirler.  İnsanlar küreselleşme sürecinde McDonalds ve cihat 

seçeneği arasında kalmaktadır. İyi eğitilimler, yüksek vasıflılar, uyum sağlayanlar 

birinci grupta yer alırken, eğitimsiz ve vasıfsızların önemli bir kısmı ikinci grupta 

yer almaktadırlar. Küreselleşme sürecinde her şeyi ekonomik olarak düşünmenin 

insani maliyeti, yeni sosyal yıkımlara yol açabilecektir. Bu yüzden 

küreselleşmeye insani bir yüz kazandırmak, sosyal sorumlu küreselleşme 

kavramını irdelemek gerekmektedir.  Eğer küreselleşme, insani bir yüz 

kazanmazsa, yeni küresel tepkiler ve bazı toplumsal patlamaları da beraberinde 

getirebilir.  

 Sosyal sorumlu küreselleşme; Küreselleşme süreci mevcut haliyle, endüstri 

devriminin hemen sonrasındaki, kapitalizmin vahşi işleyen koşullarını 

hatırlatmaktadır. O dönemde de geleneksel kurumlar çözülmüş, ancak endüstriyel 

toplumun kuralları da hemen oluşturulamadığı için, süreç toplumsal handikaplılar 

aleyhine işlemiştir. Ancak kısa bir süre sonra, toplumsal tepkiler ortaya çıkmış ve 

kapitalizm kendisine toplumsal adaleti sağlamak yolunda çeki düzen vermiştir. 

Öte yandan mevcut haliyle küreselleşme sürecinin sosyal sorumluluktan uzak 

olduğu ve çoğunlukla da çalışanlar için daha riskli bir düzeni beraberinde getirdiği 

sıkça dile getirilmektedir. Ancak çalışanlar, sonuçlarından etkilendiği 

küreselleşmenin karar alma sürecinde henüz yerini alamamıştır.  Ayrıca 

küreselleşme sürecinde yeni kargaşaların ortaya çıkması istenmiyorsa ya da 
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mevcut sorunlarla baş edilmesi isteniyorsa, küresel yönetişimin (global 

governance) güçlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ticaret savaşları, 

küresel çatışmalar için uygun bir ortam doğacaktır. 

 

Sonuç Yerine 

Küreselleşmenin olumlu sonuçlarının yanı sıra elde edilen ve toplumsal yaşamı 

olumsuz yönde etkileyen özellikler incelendiğinde; Toplumsal adaletsizliği, 

eşitsizliği, güvensizliği ve toplumsal çözülmeyi azaltan bir sosyal sorumlu 

küreselleşme için yeni adımların atılmasına ihtiyaç olduğu açıktır. Küreselleşme 

sürecinin, sadece, sermayenin ya da çok nitelikli profesyonellerin serbest dolaşımı 

ve sonuçlarından yararlanması şeklinde değil, diğer grupları da kapsayacak 

şekilde gelişiminin temin edilmesi gerekmektedir. Küreselleşme konusunda 

politikaların koordine edilmesi için, bütün gelişmekte olan ülkelerde üst düzey 

mekanizmaların kurulması; insani gelişme öncelikleri ve yoksul ülkelerin 

koşulları düşünülerek, yardımların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmaktadır. 

Dünya Ticaret Örgütü’nün kurumsal yapısının gözden geçirilmesi ve DTÖ’de 

uluslararası müzakerelerde, yoksul ülkelere yardımcı olacak bir ombudsman ile 

bağımsız yasal bir yardım merkezinin kurulması; yoksul ülkelerin ihtiyaçlarını da 

dikkate alarak, küresel teknolojik devrimin finansmanında yeni kaynakların 

araştırılması; yoksullar için de yeni teknolojilere ulaşma imkanı sağlanması 

gerekmektedir. Ülkelerin yanında, çok uluslu işletmeler, sendikalar ve diğer 

hükümet dışı örgütleri de kapsayacak şekilde, farklı grupların temsilcilerin yer 

aldığı bir küresel forumun ve zenginlerle yoksulların karar sürecinde bir arada 

temsil edildiği bir küresel yönetişimin tesisi kurulabilir. İnsan hakları ihlalleri, 

kirlilik ve AIDS gibi insanların güvenliklerini küresel düzeyde tehdit eden 

sorunlarla başa çıkabilmek için, daha kapsamlı yaklaşımların geliştirilmesi önem 

arz etmektedir.  Ayrıca; çalışma hayatında evrensel ilkelerin kabul edilmesi, kadın 

ve erkekler için istihdam ve gelir fırsatlarının oluşturulması, sosyal korumanın 

genişletilmesi ve sosyal diyaloğun teşviki gibi uygulamalarla, küreselleşme 

sürecine insani bir yüz kazandırılması gerekmektedir. Sosyal sorumlu 

küreselleşme sürecinde hala ulusal kurumlara önemli bir işlev düşmekle birlikte, 

küresel düzeydeki etkin düzenlemeler, ancak, güçlendirilmiş meşru bir küresel 

yönetişim (governance) ile gerçekleştirilebilecektir.  
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Özet 

Çalışma, küreselleşme sürecinde kentlerin dönüşümü ve bu doğrultuda küresel kentleri 

inceleme amacını taşımaktadır. Son yıllarda, dünyada yaşanan önemli siyasi ve teknolojik 

gelişmeler, yeni kavramsal tartışmaları doğurmuştur. Bu kavramlardan biri de, teknolojik 

değişimi yaşamış gelişmiş ülkeler etrafında gelişen “küreselleşme” kavramıdır. 

Günümüzde, küreselleşme sürecinin ekonomik ve toplumsal vizyonunda kentsel 

sorunlara çözüm arayışları giderek artan bir öneme sahiptir. Küresel süreç içinde dönüşen 

kentin küreselleşmesi ve küresel kent niteliği taşıyan kentlerin özellikleri incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Kent, Kent. 

 

The Effects to Cities of Globalization: An Evaluation Specific to Global Cities 

Abstract 

The study aims to examine brand cities in this direction and to brand cities in the process 

of globalization. In recent years, important political and technological developments in 

the world have caused new conceptual debates. One of these concepts is the concept of 

"globalization" that develops around developed countries that have experienced 

technological change. Today, the search for solutions to the urban problems in the 

economic and social vision of the globalization process has an increasing importance. In 

the brand city studies that constitute the most recent opening of this approach are 

emphasized urban promotion policies and urban renewal, urban identity. In this study, the 

branding of the city in the globalization process will be examined on the basis of cultural 

changes and economic, social. Brand cities that are developing and transforming in the 

global process will be discussed. 

Key Words: Globalization, Brand City, City. 
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Kent Kavramı 

Kent kavramının biri idari ve demografik, diğeri sosyo-ekonomik ve kültürel 

olmak üzere iki ayrı boyutu söz konusudur. İdari ve demografik açıdan kent; belli 

bir nüfus büyüklüğüne ulaşan yerleşim birimidir. Ancak nüfus, bir kent 

kavramsallaştırmasında yeterli ölçüt olamaz. Max Weber’e göre önemli olan 

kentin siyasal ve ekonomik örgütlenme biçimidir. Weber bir yerleşim biçiminin 

kentsel topluluk olabilmesi için: a-Savunma amaçlı kalesi, b- Pazarı, c- 

Mahkemesi ya da göreli otonom yasaları, d- Kısmi bir ekonomisi ve özerkliği 

olması gerektiğini belirtir
407

. Weber’e göre bu nitelikleri taşıyan kent siyasal bir 

birimdir. Karl Marx, kenti üretim araçlarının, ticaret mallarının, gereksinimlerin 

toplanmış olduğu, yüksek zevklerin temsil edildiği yer olarak tanımlarken; Emile 

Durkheim kenti, işbölümü ve dayanışma kavramları ile ilişkili olarak ele alır. 

Bunların yanında Sorokin, kenti çeşitli grupların kümeleşmesinden meydana 

gelmiş bir bütün olarak mekânsal alana ve yoğunluğa dayalı olarak ele alır. Bir 

diğer kent kuramcı Louis Wirth’e göre kenti, nüfus büyüklüğü, yoğunluk ve 

heterojenlik karakterize eder. Rene Maunier’e göre ise kent, nüfusuna oranla 

coğrafi temeli dar olan ve aileler, meslek grupları, sosyal sınıflar, mezhepler vs. 

gibi çeşitli heterojen grupları içine alan karmaşık bir yerleşme grubudur
408

. Sosyo-

ekonomik ve kültürel açıdan kent; sosyal hayatın mesleklere, işbölümüne, farklı 

kültür gruplarına göre organize edildiği, kurumlaşmaların yoğunluk kazandığı, 

karmaşık insan ilişkilerinin bütün bir günlük yaşayışı etkilediği yerleşme merkezi 

olarak tanımlanır
409

. Bir başka tanıma göre kent; sürekli toplumsal gelişme 

içerisinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme 

gibi ihtiyaçlarının karşılandığı, pek az kimsenin tarım kesiminde çalıştığı, köylere 

bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve komşuluk birimlerinden oluşan 

yerleşme birimidir
410

. Bu tanımlardan hareketle, kentin üç temel özelliği olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunlar; nüfus yoğunluğu, yerleşmenin büyüklüğü ve heterojen 

yapıdır. İnsanlık ilk çağlardan itibaren bir örgütün doğmasını sağlamıştır. Bu 

örgüt başlangıçta kan ve akrabalık bağları ile kurulmuş, sonradan bunların 

gelişmesi ile aile, kabile, aşiret, tribü, köy, kasaba, site, polis, komün ve kent 

devletleri ortaya çıkmıştır
411

. Daha sonraları bunlar devlete dönüşmüştür. Fakat bu 

süreç dünyanın her yerinde aynı hızda ve biçimde gerçekleşmemiştir. 

1980’li yıllarla başlayan süreçte küreselleşme tüm dünyada etkili olmuş ve 

kentleri her açıdan yeniden şekillendirmiştir. Küreselleşme tartışmaları Thorns 

(2004)’a göre üç temel boyutta ilerlemektedir. Bunlardan birincisi tartışmalarda 
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en baskın olan ekonomik boyuttur ve her geçen gün şiddetlendiği düşünülen bir 

ekonomik rekabet içinde yaşamın sürdüğünü belirtir. Wallerstein (2009)’a göre; 

dünya sistemi sonsuz sermaye biriktirme dürtüsüne sahip kapitalist bir dünya 

ekonomisidir ve yüzyıllar içinde genişleyerek dünyanın diğer bölümlerini de 

sisteme dâhil etmiştir. İkinci boyut; ekonomi yerine kültüre odaklanmakta ve 

kültürel anlamda homojenleşmeye vurgu yapmaktadır Küreselleşme süreci ile 

artan kültür akışının dünyanın kültürel olarak tek bir mekâna doğru evirilmesini 

sağladığı belirtilmekte ve gelişen bilgi teknolojileri aracılığı ile de kentlerin daha 

önce olmadığı kadar birbirlerine bağlı oldukları ifade edilmektedir
412

. Sonuncusu 

ise; ‘küresellik’ olarak adlandırılan olguyu tartışmaktadır ve “Bu tartışma; bu 

gezegende hayatta kalma, insanlar ve daha geniş ekosistemin geçmişte ve 

günümüzde hala devam eden karşılıklı etkileşim şekli ve böylece geleceğin 

karmaşık bir ekosistem olarak dünya için neler gösterebileceği hakkındadır
413

. 

Farklı boyutları ile tartışmalara konu olan küreselleşme dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de kentlerin dönüşümünü kaçınılmaz kılmıştır. Bir zamanların “üretim 

mekânı” olan sanayi kentleri birer birer “hizmet ve tüketim mekânı” haline 

gelmişlerdir
414

. Kentlerde oluşan yeni ilişkiler ağı ve buna göre üretilen kentsel 

politikalar genellikle paranın nasıl kazanıldığından çok nasıl harcanacağı üzerine 

yoğunlaşmış ve kent içi alanların mekânsal dönüşümünde bu durum karşılık 

bulmuştur
415

. Bu durumu Bauman (1999) a göre; “Küreselleşme birleştirdiği 

kadar böler de; birleştirirken böler – yerkürenin tek tipliğini arttıran nedenlerle 

bölen nedenler özdeştir. Küreselleşme süreçlerinin ayrılmaz parçası mekânı 

giderek bölme, insanları ayırma ve dışlamadır. Küresel ilişkilerle temellenen bu 

yeni dönemde hizmet ve tüketim mekânları haline gelen eski üretim mekânlarının 

yanı sıra küçük ölçekli firmaların yoğunlaştığı “yeni sanayi odakları” ortaya 

çıkmış, hem bölgeler arası kalkınmanın merkezleri olarak ve hem de dünyaya 

eklemlenmeyi başarabilen merkezler olarak ayrı bir önem kazanmışlardır
416

. Bu 

yeni sanayi kentleri yeni cazibe merkezleri ve refahın arttığı kentler olarak 

gündeme gelmişlerdir. Sanayi ülke içinde yer değiştirerek yeniden yapılanmış, bu 

yapılanmanın yaratmış olduğu yeni mekânsal talepler söz konusu kentlerin fizik 

                                                           
412

 Hannerz, U., 1998. Çevre Kültür Senaryoları, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi içinde, s. 
139-163, Der. King, A. D., (Çev. Yolsal, Ü., H. Ve Seçkin, G.), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. 
 
414

 Türkün, A., (2012). 24. Kentsel Dönüşüm: Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Yapı Yaşam 
Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 279-285. Yapı Yaşam Kongresi, 05-07 Nisan 2012. Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi Yayını: Bursa 
415

 Eraydın, A., 2006. Mekansal Süreçlere Toplu Bakış. Değişen Mekan– Mekansal Süreçlere İlişkin 
Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923- 2003, ss. 25-68, Der. Ayda Eraydın, Dost yayınları: 
Ankara. 
416

 Engincan Pınar, Küresel Kent Mekanları Ve Gündelik Yaşam: ‘Sanayi Kenti’ Olarak Küreselleşen 
Denizli, 
file:///C:/Users/%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC/Downloads/pengincan_makale_denizli%20(1).pdf 



375 
 

mekânlarında olduğu kadar kent ve insan ilişkisi ile bunların içeriklerinde de ciddi 

dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuştur.  

Küresel Kent Kavramı ve Küresel Kentin Özellikleri; 1980’li yıllardan sonra 

kentlerde yaşanan mekânsal değişim ve toplumsal dönüşümleri sadece içsel 

dinamiklerle açıklamak yetersiz kaldığından, kentler ve küresel güçler arasındaki 

bağlantıyı açıklamak için “dünya kenti” veya “küresel kent” kavramları 

kullanılmaktadır
417

. Küreselleşme süreci ile kentler, küresel pazarların, yeni 

gelişmiş bilgi sanayilerinin ve denetim işlevlerinin yoğunlaştığı stratejik mekânlar 

haline gelmiş olup Sassen, küresel ekonomik ilişkilerin küresel kentleri 

oluşturduğunu belirtmektedir
418

. Daha önceki dönemlerde kentler, devletlerin 

genellikle ulusal ve gerekli hallerde de uluslararası ticaret ve yönetim merkezleri 

olarak bilinirken, günümüzde belirli kentler dünya ekonomisinde stratejik olarak 

önemli konumlar elde etmiştir. Friedmann’a göre kentlerde yaşanan yapısal 

değişiklikler, kentlerin dünya ekonomisine eklemlenme biçimine ve bu süreçte yer 

alan işlevler ile işgücünün mekândaki farklılaşmasına göre belirlenmektedir
419

. 

Küresel sistemde kentler diğer kentlerin durumuna göre kendi içinde 

kademelenmekte olup, küresel kent ya da dünya kenti kavramları, bu sıralamada 

üstlerde yer bulan kentler için kullanılmaktadır. Bu sıralamada New York, Los 

Angeles, Londra, Tokyo, Hong Kong, Singapur gibi kentler, dünya finans 

piyasalarında ilgi odağı olarak, ulus aşırı şirketlere reklam, danışmanlık ve hukuk 

gibi küresel hizmetlerin sunulduğu, ya da bunları ucuz emek sunumu ile 

destekleyen üretim sektörünün yoğunlaştığı alanlar olarak ortaya çıkmaktadır
420

. 

Küresel kentler bir anlamda yeni tür üretim merkezleri olarak, yüksek düzeyde 

uzmanlık isteyen hizmetlerin üretimi için gerekli olan pazarlar olmasının yanında, 

sınır ötesi bilgi, teknoloji, meta ve para akışları için önemli merkezler haline gelen 

bu kentler, finansal girişim, uluslararası muhasebe ve hukuk gibi alanlarda 

yabancı uzman ve yöneticilerin yeni yaşam ve çalışma mekânlarıdır
421

. 

Friedmann dünya kentleri ile ilgili olarak yaptığı sınıflandırmada;
422

 

-Küresel sermayeyi çekebilecek altyapısı bulunan kentler zaman içinde 

dünya kentleri arasında yerlerini alacaktır. 

-Bu kentler, uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve kümelendiği kentler 

olup, gelişmesinde ağırlıklı olarak; uluslararası şirketlerin yönetim merkezleri, 
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uluslararası finans kuruluşları, küresel ulaşım ve iletişim, reklamcılık, muhasebe 

ve sigorta büroları yer almaktadır. Bu süreçte, kent ekonomisinde 

sanayisizleştirme ve hizmetler sektörü ön plana çıkartılmıştır. 

-Dünya kentlerinde hem iç, hem de dış göç yaşanmaktadır. Bir malın 

üretimi için yalnızca çok uluslu şirketler değil, farklı ülkelerden insanlar da süreç 

içinde yer almaktadır. Küresel kentler insanlar bağlamında da uluslararası 

mekânlardır. 

-Dünya kentlerinde, ekonomik dönüşüm ile birlikte artan sınıfsal 

kutuplaşma mekâna da yansımaktadır. Bir yandan zenginliğin belirli kesimlerde 

yoğunlaşması diğer yandan da yoksulluğun orta sınıfları da içerecek şekilde 

yaygınlaşma süreci kendini göstermektedir. Bir başka deyişle, dünya kentleri 

toplumsal çelişkilerin, eşitsizliklerin, kutuplaşmaların olduğu alanları içlerinde 

barındırmaktadır.  

-Dünya kentleri ülkeler ve toplumlar için ağır sonuçlar doğurur hale 

gelmiştir. Yaşanan yoğun göç; konut, eğitim, sağlık, ulaşım gibi toplumsal 

ihtiyaçlarda artışa neden olmaktadır. Ulusal kaynaklar giderek bu ihtiyaçları 

karşılayamaz hale gelmektedir. 

Friedman’ın dünya kenti kavramsal araştırması ile ilgili etkileşimleri düşünürken 

sosyal değişmenin hızı ve biçimi ile ilgili konu üzerinde durmak gerekmektedir. 

Çünkü günümüzde sosyal değişim hızı, farklılaşma ve parçalanmanın etkisi 

oldukça yoğun olarak görülmektedir. Kentler farklılaşmakta parçalanmaktadır. 

Küreselleşme süreci tüm dünyayı etkilerken; bazı yerler ön plana çıkmakta, bazı 

yerler önemini kaybetmektedir
423

. İletişim, bilişim teknolojileri, sermayenin 

hareketliliği mekânları farklılaştırmış, mekânsal sınırlar aşılmıştır. Bu süreçte 

sadece ulus devlet içerisindeki kentler farklılaşmamış, kentler içindeki yerler de 

farklılaşmıştır.
424

. Kentlerde dönüşüm süreçleri yeni gelişmelerle birlikte 

değişmekte olup, finans ve iş çevrelerinin ofis alanları ihtiyaçlara uygun olarak 

yeniden yapılanmaktadırlar. Kentsel yenileme ve yeni merkezler oluşturma 

projeleri ile kentte yeni imaj noktaları meydana gelmekte ve bu yeni projelerin 

çekiciliğini arttırmak üzere de alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık 

verilmektedir
425

. Yeni kent görünümleri giderek benzeşmekte ve genellikle 

gökdelen mimarisi ile yüksek katlı ofis yapıları yer almakta olup, günümüz 

iletişim olanakları, bir yandan birey ve toplumlarda yer alan farklılıklarının 

anlaşılmasına ve sergilenmesine yol açmıştır. Diğer yandan da yeni egemen kültür 

öğelerinin tüm dünyayı çevrelemesine ve yerel tarihi-kültürel özgünlüklerin 

azalmasına neden olmaktadır
426

. Başka bir bakış açısıyla da çoğu kesim dünya 

kenti kavramına olumlu bir anlam vererek “meta-amaç” haline getirmektedir. 
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Kent “imajı” oluşturmak, kente “prestij kazandırmak”, kentin “reklamını yapmak” 

ve uluslararası sermayeyi kentlere çekebilmek için bu kavramı kullanmakta 

olup
427

, ülkemizde de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra 

daha küçük ölçekli kentlerin yerel yöneticileri de, kentlerinin bir dünya kenti 

olduğunu ya da bu amacı taşıdıklarını sıkça dile getirmektedir. Ancak az gelişmiş 

ülkelerin küreselleşen kentlerinde yaşam pek de kolay olmayıp, yeni gelişmelerin 

kentte yaşayanlara toplumsal pahası ağır olmaktadır. Günümüzde küresel kentler 

sömürgeleştirme sürecinin yeni mekânları olarak da değerlendirilmektedir
428

.Kent 

yaşamında meydana gelen yeni kutuplaşmalar ile yoksullaşma artmakta ve 

toplumda “öteki” kavramı olarak tabir edilen bir grup oluşmaktadır
429

. Bu süreçte 

bir kesim için işsizlik ve yoksulluk artmaktadır. Öte yandan kentlerde 

küreselleşme sürecinin getirdiği rantı elinde tutan ve faydalanarak zenginleşen bir 

kesim oluşmaktadır. Yaşanan küreselleşme süreci ile birlikte hem dünyadaki 

kentsel mekânlar ve kent yaşantısı giderek benzeşmekte hem de dünya kentleri 

arasındaki yarışta yerel kimliklerin önemi daha da artmaktadır. Bu durum doğal 

ve tarihi-kültürel değerlerin korunması gerekliliğinin dünya kentleri için de 

önemli olduğunu göstermektedir. Ulus devletlerin güçlü olduğu, doğal ve yapay 

çevre değerlerinin küresel niteliğinin günümüzde ki kadar öne çıkmadığı 

dönemlerde, kaynak tahribatının önlenmesi konusuna daha çok ulusal sorumluluk 

gözüyle bakılmaktaydı. Fakat günümüzde küresel mal ve insanlığın ortak mirası 

kavramları ile uluslararası ya da küresel sorumluluk dünya gündemindedir. Dünya 

kenti kavramı; gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler açısından farklı anlamlar 

taşımaktadır. Az gelişmiş ülkelerin kentleri; küresel ölçekte ekonomik, politik ve 

ideolojik ilişkilerin belirlenip yönetildiği merkezler durumuna gelememiştir. 

Ancak bu tür ilişkilerin geçişinin sağlandığı yerler olup, bu anlamla da bu kentler 

denetim ve yönetim odakları değil, kapitalist üretim ve tüketim sisteminin 

yaygınlaştırılmasında ara noktalardır
430

. Meta, para ve imgelerden oluşan 

uluslararası trafiğin yoğunlaştığı, kapitalist ilişiklerin alt birim ve mekânlara 

iletilmesini kolaylaştıran bu tür az gelişmiş ülke kentlerine, “dünya kenti” yerine 

“uluslararası nitelik kazanmış kentler” denilmesinin daha doğru olacağı 

savunulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında belirleyici nokta finansal kapitalin 

günlük hayat üzerindeki etkisinin farklı katmanlarda gerçekleşmesidir. Fainstein 

ve Harloe ‘Bölünmüş Kentler’ (Divied Cities)  adlı çalışmalarında New York ve 

Londra’da yedi ayrı sosyal sınıfın varlığından söz etmektedir. Bu durum hem 

parçalanmış kaotik yapıyı hem de zaman ve mekân açısından Harvey’in belirttiği 

yoğun sıkışmayı vurgulamaktadır. Bu çalışmalarda Friedman’ın dünya kenti 

kavramlaştırması ile ifade edilemeyecek farklı yerlerin varlığı belirtilmiştir. Bu 

durum kentin, küreselleşme süreçleri ile etkileşim ve hangi coğrafyada bulunduğu 
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ile belirlenmektedir
431

. Bu açıdan dünya kenti tipolojisinde küreselleşme 

sürecinde kentlerde oluşan değişikleri anlamlandırırken kentler arası farklılaşma 

önemli olduğu kadar kentler içindeki yerlerin de birbirinden ayrılarak farklı 

özellikler gösterdiği göz önünde tutulmalıdır. Küresel kentlerin, dünya sistemi ile 

bütünleşme şekli, ekonomik, sosyal, yapısal, politik yapıyı ve kentleşme 

süreçlerini etkilemekte olup, küresel kentleri diğer kentlerden ayıran en önemli 

özellik, dünya ekonomisinin temel karar verme noktaları olmalarıdır
432

. Karar 

alma ve finans açısından birbirleri ile oldukça sıkı bağlarla bağlı olan bu kentler, 

üretim ve pazar alanını kontrolü altına alarak dünya çapında bir sistem meydana 

getirdiği için,
433

 küresel kent olan yerler daha çok ekonomik ve politik olarak 

üstlendikleri rolleri ve bu rollerin ortaya çıkardığı sonuçlarla alakalıdır. Küresel 

kentler özellikleri bakımından; ekonomik, sosyo-kültürel, mekânsal, yönetsel-

politik ve çevresel olarak başlıklandırılabilir. 

Ekonomik Özellikler; Dünya ekonomisinde yaşanan deneyimler sıklıkla 

göstermiştir ki bir ülkenin ekonomik gücü, varlığı açısından oldukça önemlidir. 

Bu ülkede yer alan kentlerin jeopolitik ve lojistik olarak konumu kentsel merkezin 

etkinliği için oldukça gereklidir. Bu süreçte ‘kent merkezli ekonomiler’  hem 

ekonomik sisteme hem de ulusal ve siyasi iktidara kent bazında entegre 

olmuşlardır. Küresel kentler ile ilgili yapılan son çalışmalar göstermektedir ki; 

mekânsal organizasyonda çığır açan dönüşüm, şehirlerin dünya sisteminin coğrafi 

ve ekonomik motorları olarak öncelik kazanması sayesinde sağlanmıştır. Küresel 

kentler, küresel birikimlerin yoğunlaştığı, bölgesel ve ulusal ekonomilere ev 

sahipliği yapan yerlerdir. Dolayısıyla ekonomik etkinliklerin arttığı, imalat 

sanayinin baskın güç olarak ortaya çıktığı alanlar haline gelmişlerdir. Buna ilave 

olarak malların, hizmetlerin ve ham maddelerin işlenerek diğer kentlere, bölgelere 

ve ülkelere dağıtımının yapıldığı ve bu ilişkilerin odağında yer alan birimlerdir. 

Küresel kentler uluslararası pazarlara yönelik faaliyetlerin yer aldığı merkezler 

olarak uluslararası alanda yapılan tüm ithalat ve ihracatların yönlendirildiği, ticari 

mal ve hizmetlerin tedarik noktalarıdır. Bu kentler, ticari mal ve hizmetlerin 

fuarlar ve görsel etkinliklerle tanıtıldığı, teknolojiye dayalı ürünlerin üretim 

merkezleri ve geniş istihdam olanakları sunan yerler olarak belirtilmektedir
434

. Bu 

kentlerde yabancı bankaların, dünya çapında en büyük uluslararası şirketlerinin 

merkezleri ya da şubeleri yer almaktadır. Sassen’e göre; küresel kentler 

uluslararası ekonominin karar ve kontrol işlevinin odak noktalarıdır
435

. Küresel 

kentlerin ekonomisinde hizmet sektörü oldukça ön plandadır. Dünya kentlerini 

tanımlayan en önemli özellik, bu kentlerdeki imalat sanayiinin hızla yeniden 
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yapılanmasıdır
436

. Buralarda büyük ölçüde işsizlik sorunu yaşanmakta, yüksek 

teknoloji nedeni ile hizmet sektörlerinde daha az sayıda uzmanlık isteyen sektörler 

meydana gelmektedir. Hizmet sektörüne yönelik eğilimler artmış fakat hizmet 

sektörü ve kentsel hizmetlerin yeniden üretimi için uzman olmayan ve düşük 

ücretli, çoğunlukla enformel sektörde çalışan bir istihdam biçimi ortaya çıkmıştır. 

Bu alanlar çoğunlukla; lüks giyim, mobilya, inşaat, ayakkabı üretimi, paketleme 

ve elektronik endüstriler
437

 olup, küresel kent olma yönünde yoğunlaşan işlevler, 

kentin sosyal ve mekânsal dinamiklerinin ne yönde gelişeceği hakkında bazı 

bilgiler vermektedir
438

. Londra ve New York’ta görüldüğü üzere servis sektörü 

genişlerken, imalatta azalmalar görülmektedir. Tokyo’da ise üretim ve üretim 

servislerinde artış görülmekte olup, kent ekonomilerinde meydana gelen 

dönüşümler ile bağlantılı olarak finansal hizmetlerin yanı sıra özel uzmanlık 

isteyen hizmetlerin artışı, yüksek derecede teknik bilgi ve yöneticilik özellikleri 

isteyen işlere olan talebin artmasına neden olmuştur
439

. New York’ta ki ekonomik 

yapıda da görüldüğü üzere dünya kentleri; hizmet sektörünün büyük önem 

kazandığı, ileri iş hizmetlerinin verildiği, bu nedenle ihtisaslaşmış iş gücü 

potansiyeli yüksek kentler konumundadır
440

. İleri hizmetler ve buna yardımcı 

hizmetler yanında, gayri resmi olan, seyyar ya da sokak ekonomisini oluşturan 

hizmetler de alt grup meslek kollarını oluşturmuştur. Kayıt dışı olarak gelişen bu 

sektör, diğer kentlerde ve kırsal alanda yaşayan insanların, dünya kentinin 

avantajlarından yararlanma isteği ile göç etmeleri sonucunda meydana gelmiştir. 

Dolayısıyla enformel sektör, dünya kentlerinde sürekliliğe sahip bir hale 

gelmiştir
441

. Sassen, New York gibi dünya kentlerinde enformel iş biçiminin, 

büyüyen yeni üretim servislerine paralel gelişen bir olgu olduğunu ve bu anlamda 

enformelleşme sürecinin bir istisna değil dünya kentlerinin normal işleyişinin bir 

parçası olduğunu belirtmektedir
442

. Küreselleşme sürecinde kentler sahip oldukları 

avantajları belirleyerek, birbirleri ile rekabete girmektedir. Kentsel rekabet 

küreselleşme sürecinde kentlerin uluslararası ölçekte pazar payının korunması ve 

kentin ekonomik olarak önemli bir yere sahip olması anlamına gelmektedir
443

. 

Küreselleşmenin çok uluslu yönü neticesinde dünya kentleri diğer kentlerle hızlı 

bir rekabet sürecine girmekte ve bu kentler daha fazla kalifiye işgücü çekmek, 
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kentsel kâr oranını artırmak için markalaşmak, cazibe merkezi haline gelmek, 

sermayeyi kendilerine çekmek için birbirileri ile rekabet etmektedir
444

. 

Sosyal ve Kültürel Özellikler; Küreselleşmenin sosyal ve kültürel açıdan 

özellikleri tüm dünyada olduğu gibi kentlerde de “tüketim kültürü” kavramı ile 

etkisini göstermekte olup,
445

 küresel kentlerde yaşam tarzını etkileyen yiyecek ve 

giyim kültürü tek tipleşmiştir. Küresel kentlerde Mc Donaldslaşma
446

 eğilimi 

karşımıza çıkmaktadır. İnsan ilişkilerinde etkisi yoğun olarak görülen bu 

eğilimde; günlük hayatta bir şeylere istek duyma ve doyuma ulaşma arasında 

geçen zaman kısalmakta, para; zaman ve harcanan emek karşılığında hesaplanan 

bir değer haline gelmektedir. Sunulan ürünlerin standartlaşması ve tüketicinin 

aklına farklı bir şeyler yapma bir isteğinin gelmemesi, standart menüler sunan 

firmalar, sınırlı seçenek, az oturmayı sağlayan rahatsız oturma yerleri ve arabaya 

servis gibi seçenekler ortaya çıkmaktadır
447

. Küresel kentlerde aynı yapı ile 

kurulmuş alışveriş merkezleri ve eğlence mekânları, toplumsal alışkanlıkları da 

etkilemektedir. Kentler üretim merkezi olmak yerine tüketim alanları haline 

dönüşmektedir. İletişim araçları ile bilgi, mal ve kültür alışverişinin küresel 

boyutta ve oldukça hızlı bir ivmede gerçekleşmesi geleneksel kent kavramını 

değiştirmektedir. İnsanlar, zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar başında 

geçirdiklerinden dolayı birbirleri ile sosyal ve kültürel ilişkiler açısından oldukça 

zayıflamışlardır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlar internet üzerinden 

alışveriş ve haberleşmeye başlamış, yüz yüze ilişkiler yerini birbirlerine 

yabancılaşmış bireylere bırakmaktadır. Dünya kentlerinde yaşam standartları ve 

toplumsal şartların iyiye doğru bir eğilim içerisinde olduğu düşünülmemektedir. 

Özellikle kentsel mekânda kutuplaşmalar bir süre sonra bölünmeleri beraberinde 

getirmiş, gelir dağılımı ve adaletsizlik en uç noktalara ulaşmak üzeredir. Öncelikle 

uluslararası seçkinler olarak nitelendirilebilen iş ve gelir anlamında belirli bir 

düzeyin üzerinde olanlar ve nitelikli olmayan işçiler arasındaki gelir dağılımı 

oldukça ileri düzeyde uçurumlardan oluşmaktadır. Bu iki uç kesim arasında 

sınıfsal kutuplaşma kesinleşmektedir. Bu süreçte üretim biçimlerinde meydana 

gelen değişimler neticesinde zenginler daha zenginleşirken, orta sınıfların ve 

yoksul bireylerin yaşam şartları daha da kötüleşmektedir. Toplumsal sınıfların bir 

kısmı kapitalist üretim ve tüketim ilişkisini belirleyen, diğer kısmı ise bu ilişkinin 

bedelini ödemek zorunda olan tarafta yer almaktadır
448

. Sonuç olarak dünya 

kentlerinde sosyal ilişkiler bireyler arasında eşitsiz ve kırılgan bir nitelik 

kazanmaktadır
449

.  Küresel kentler nitelikleri gereği göçü en çok çeken kentler 
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olduğundan bu kentlerde bölgeler arası göçmenler görülmeye başlanmıştır. 

Bölgelerarası göç daha çok dünya kentlerine yönelik olduğundan; küresel 

kentlerde uluslararası göç önemli bir değişkendir
450

. Göç edenlerin bu kentlere 

geliş şartları, yetenek, ırk, eğitim, etnik kimlik, sınıf ve cinsiyet durumlarının, göç 

ettikleri yerdeki durumlarından farklı olması göçmenlerin yaşam koşullarını ve 

yaşam biçimlerini farklılaştırmaktadır
451

. Küresel kentlerde nüfus artışının bir 

sonucu olarak kentteki maliyetler de artmaktadır. Kentsel yaşamdaki maliyetlerin 

artmasının en önemli sebeplerinden biri; sermayenin kentte aşırı yoğunlaşması 

neticesinde kentsel toprakların fiyatlarının artırması ve kentte yaşayanlara ağır 

bedeller yüklemesidir
452

. Arazi ile ilgili olayların en ciddi düzeyde yaşandığı bu 

kentlerde toprakların aşırı değerlenmesi çalışan kesimler üzerinde de olumsuz 

etkilere sebep olmaktadır. Dolayısıyla, küresel kentlerin; sosyal ve kültürel açıdan 

küreselleşmenin yapısal özellikleri olan eşitsizlik, kutuplaşma ve yabancılaşmanın 

etkisi altında olduğu görülmektedir. 

Çevresel Özellikler; Küreselleşmenin en yoğun yaşandığı yer olan küresel 

kentlerde, küreselleşmenin çevre değerleri üzerinde birçok etkisi görülmektedir. 

Kentsel alanlarda zaman içinde çevreyi korumaya yönelik kuralların yerini 

sermaye tercihleri aldığından bu bölgeler genellikle yıkım süreci ile 

karşılaşmıştır
453

. Küresel kentlerde yaşanan yoğun göç sebebiyle nüfus 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kent, sahip olduğu doğal kaynakları tehdit 

etmekte ve enerji-su gibi ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan sağlayarak çözmek 

durumundadır
454

. Bu durumun yanı sıra küresel kentlerde yaşanan atık 

yönetimindeki sorunlar insan sağlığını tehdit edecek düzeyde kirliliğe sebep 

olmaktadır
455

. Kentlerde doğal çevrenin korunması gerektiği kadar, tarihsel ve 

kültürel varlıkların da korunması oldukça önemlidir. Bu süreçte kentlerde yeniden 

yapılanma ve gelişme ön planda olduğundan, kenti koruma daha az önemsenerek 

yeni kentler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Küresel bir kent olabilmek için var 

olan doğal ve tarihi-kültürel kimliklerin korunarak geliştirilmesi gerekliliği 

bilinmesine rağmen son yıllarda küresel kentler birbirine benzemekte ve yerel 

mimari de benzer yapı malzemesi ile yapılmış benzer yapım teknolojisi ile 

meydana getirilen yapılar görülmektedir.  Devlet eli ile yapılan hizmetlerin 

ekonomik ve toplumsal yaşamdaki etkinliğinin azalması neticesinde küresel 

sermayenin kentsel çevrede eşitsizlik ve adaletsizlikleri arttırıcı etkileri daha çok 

gözlemlenmektedir
456

. Şu an bireylerde çevre ile ilgili bilinç daha önceki 

                                                           
450

 Çınar, a.g.e., s. 83.  
451

 Çınar, a.g.e., s. 42-43. 
452

 Çınar, a.g.e., s. 88. 
453

 Çınar, a.g.e., s. 92.  
454

 Knox, P.L, “World Cities and the Organization of Global Space”, Geographies of Global 

Change: Remapping the World in the Late Twentiethe Century, R.J Johnsthon, P.J Taylor, M.J. 

Watts (eds.), Oxford: Backwell, 1995, s. 235.  
455

 Knox, P.L., a.g.m., s. 237. 
456

 Keleş, a.g.e., s. 54. 



382 
 

dönemlere oranla artış gösterdiği halde; tarımsal ürünlerdeki azalma, toprak 

erozyonu, ozon tabakasının incelmesi, hava kirliliği, ormanların azalması ve bu 

durumların sonucunda gelişen sel baskınlarındaki artış, su kıtlığı, çevresel 

koşulların neden olduğu hastalıklar tüm dünyayı tehdit edecek düzeylere 

ulaşmıştır. Yapılan araştırmalara göre; 2025 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 

üçte ikisinin yaşam bölgesi olarak kentleri tercih edeceği tahmin edilmektedir
457

. 

Bu sebeple, öncelikle çevresel değerlerin korunması ve kentleşme açısından bu 

süreçte kullanılmaya başlanan “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme” kavramı büyük 

önem taşımaktadır. 

Mekânsal özellikler; Friedman dünya kentlerini tanımlayıp sınırlarken fiziksel 

yapısı itibariyle bir küresel kentin on milyon nüfusa sahip olması gerektiğini 

belirtmektedir
458

. Kentsel alanlar, genel olarak nüfus artış oranına göre çok daha 

hızlı bir şekilde gelişmektedir. Fakat bu büyüme fonksiyonel, sosyal ya da 

ekonomik kriterleri değerlendirmeden dengesiz bir şekilde gerçekleşmektedir. 

Faaliyetlerin yoğun olduğu ve refahın belli gruplar için daha avantajlı olduğu bir 

yer olan küresel kent, sahip olduğu doğal kaynakları sahip olduğu ölçeği itibariyle 

tehdit eder. Nüfus ile doğru orantılı olarak artış gösteren su ve enerji ihtiyacını 

karşılayabilmek için farklı yerlerdeki kaynaklara ulaşma zorunluluğu 

doğmaktadır. Kaynakların ulusal sınırları aştığı durumlarda çıkar çatışmaları 

kaçınılmaz hale gelir. Nüfus bütünü ile düşünüldüğünde küresel kentlerde atık 

yönetimi gibi önemli bir sorun da meydana çıkmaktadır. İnsan sağlığı için risk 

oluşturabilecek düzeyde kirlilik, insan hayatını etkileyecek sürekli büyüyen bir 

tehdit haline gelmektedir.
459

 Temel ihtiyaçların yanı sıra bu kentlerde dış dünya 

ile uluslararası terminaller ve telekomünikasyon hizmetleri vasıtası ile bağlantı 

sağlanmalı, kentin konut ve endüstri bölgelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak temel 

alt yapı hizmetleri kurularak çok çeşitli ve karmaşık faaliyetler birbirlerine hızlı 

ulaşım araçları ile bağlanmalıdır
460

. Küresel kentlerde yaşanan göçlerle birlikte 

nüfusu artan kentlerde yaşam maliyetleri de artmaktadır. Sermayenin aşırı 

merkezîleşmesi ve yoğunlaşması kentsel toprakları önemli bir yatırım aracına 

dönüştürmüştür. Kentsel topraklar ve yeni konut inşası sermaye için önem 

kazandığı ölçüde üretime yatırım yerine büro, lüks konut gibi alanlara yatırımlar 

artmış ve kente ilişkin mekânsal yapı kullanımı farklılaşmaya, kentsel alanlar 

değer kazanmaya başlamıştır
461

.   Küresel kentlerde yaşanan göçlerin artması ile 

birlikte kentler kalabalıklaşmakta ve bu durumun doğal bir sonucu olarak ulaşım 
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sorunlarını ortaya çıkmakta veya artmaktadır. Küresel kentlerde çok katlı 

kavşaklar, köprüler ve yollar yapılarak bu sorunun üstesinden gelinmeye 

çalışılmaktadır. Bu tür yapıların varlığı dünya kentlerinin ortak bir özelliği olarak 

yer almaktadır. Bu tarz kentlerde kentler arası rekabete yönelik olarak marjinal 

fiziki mekân tasarımları yapılmaktadır. Bu sebeple amaca uygun yeni kurumlar 

oluşturulmaktadır. Ayrıca yönetim merkezleri olarak tercih edilen bu kentlerde 

tıbbi araştırma merkezleri, tanınmış üniversiteler, bilimsel araştırma merkezleri, 

yeni teknolojiler üreten enstitüler ve güzel sanatlar akademileri de 

bulunmaktadır
462

. Bu tür olumlu gelişmeleri içerisinde barındıran küresel 

kentlerde yaşanan göçler ile birlikte kente yeni gelen kişilere konut ihtiyacının 

sağlanması, yapılan konutlara altyapı ve her türlü kamu hizmetinin götürülmesi, 

kalabalıklaşan kentin ulaşım sorunlarının artmasına sebebiyet vermektedir. 

Sermayenin bu şehirlerde yoğunlaşması sebebiyle kentsel topraklara olan talebin 

artması fiyatları yükselmekte ve toprağın rant haline dönüşmesi gibi olumsuz 

durumlar da ortaya çıkmaktadır.  Gelir dağılımında yaşanan kutuplaşmanın 

göstergesi olan plazalar, rezidanslar, gökdelenler mekânda yaşanan değişimin 

diğer bir boyutunu ifade ederken aynı zamanda kentin siluetini de 

oluşturmaktadır. Kısacası kentler görünüm olarak kültür unsurları gibi tek 

tipleşmeye doğru dönüşmekte, kendilerine ait olan özelliklerini yitirme noktasına 

gelmektedirler. 

Yönetsel ve Politik Özellikler; Kentler sorunların merkezinde yaşandığı pek çok 

güç unsurunun bir araya geldiği yerlerdir. Politik yapı olarak da dünya 

kentlerinde, her yeniden yapılanmada olduğu gibi karmaşıklık, uyuşmazlık ve 

politik anlaşmazlıklar çok boyutlu olarak görülmektedir
463

. Sermayenin kendi 

içinde büyümesi ile meydana gelen tutarsızlıklar, benzer şekilde küresel kentleri 

etkilemektedir. Bu etkiyi azaltmak amacı ile karşı güçler bulunmadığında sistem 

dengesi bozulmakta ve yerelde yaşanan karmaşa dünya çapında bir krize yol 

açabilme riski ile karşı karşıya kalmaktadır
464

.  Küresel kentler ile ülkenin diğer 

şehirleri arasında, politik açıdan birçok alanda mücadele söz konusudur. Küresel 

kentlere oranla ikinci derecede önemli olan bu alanlarda yaşam, küresel kentin 

ihtiyaçları nedeni ile giderek değişmektedir. Bu tarz küçük, finansal güç 

kavramının dışında kalmış, dünya ekonomisinden uzak yapısı ile bu kentlerdeki 

yerel yönetim birimleri, nüfusunun ihtiyaç duyduğu temel hizmet ve ihtiyaçları 

karşılamak için uğraşır. Büyük kararlar bağlı olunan daha yüksek birimlere 

bırakılmakta ya da devlet tarafından özerk otoriteler olarak oluşturulan 

kuruluşlarca, küresel sistemin alt yapısının kurulmasını sağlayan limanlar, 

havaalanları, transit geçiş, haberleşme, su ve enerji temini gibi bölgelere yönelik 
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kararlar almaktadırlar
465

. Küreselleşme sürecinde ulus devletler nitelik olarak da 

değişmektedir. İlgili birimlerin denetiminde tanımlanmış bir işbölümü içinde işlev 

gören yerel birimler özerkleşmekte, bu durumdan hem devletler hem de yerel 

birimler avantajlı hale gelmektedir
466

. Bu değişim kentlerin yönetimine 

yansıyarak kentlerin kimliklerini de etkilemektedir. Dünya kentleri bu sürecin 

hızlı yaşandığı kentler olması sebebi ile bu kentlerde küresel ve yerel birimler 

daha da önem kazanmaktadır. Kentlerin artan özerkliğine paralel olarak, kent 

yönetimlerinin küresel ilişkiler içindeki konumlarını belirlemeye yönelik 

üstünlükleri giderek artmaktadır
467

. Bu noktada dünya kentlerinde, devletin 

ekonomiye etkisinin giderek azaldığı ve uluslararası sermayenin etkisinin arttığı 

söylenebilir. Kamu hizmeti anlayışını da etkileyen bu değişim hizmetlerin işletme 

mantığı ile yürütülmesi ve özelleştirme gibi yöntemlerle devletin birçok hizmet 

alanından çekilmesine neden olmaktadır. Böylece kamu yararı, sermaye yararı 

kavramına dönüşmekte küresel kentlerde alınan kararlar daha çok sermayenin 

istediği yönde şekillenmektedir.  

Sonuç Yerine 

Küreselleşme kendi değerler sistemi çerçevesinde tüm yapıları dönüştürmekte, 

karşı konulamaz, geriye döndürülemez bir süreç olarak varlığını sürdürmektedir. 

Kentler de yaşanan değişim ve dönüşümden etkilenen alanlar olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. Sermayenin yön verdiği bu süreçte kentler artık sermayenin 

yerleşim alanı olmakta, küreselleşme kendi değerler sistemini uygulayabilmek, 

yeni toplumsal ve mekânsal yapısını kurmak için kentleri dönüştürmeye 

başlamaktadır. Önceki dönemlerde kentler uygarlığın beşiği iken şimdilerde 

sermayenin gücüyle desteklenmekte ve sermayenin yoğunlaştığı, kontrol edildiği 

bu kentler, literatürde küresel kent olarak ifade edilmektedir. Küresel ekonominin 

ve aynı zamanda ulusal ekonominin kontrol edildiği, çok uluslu ortaklıkların 

yönetim ve kontrol merkezlerinin, uluslararası alanda üretim ve dağıtımı 

örgütleyen faaliyetlerin alansal olarak yoğunlaştığı, ileri üretici hizmetlerde 

uzmanlaşmanın sağlandığı merkezler olan küresel kentler, kent ekonomilerinde 

meydana gelen değişikliklerle tezatlıkların ve parçalanmaların yaşandığı, 

küreselleşmenin olumsuz etkilerinin gözlenebildiği alanlar olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. New York, Londra ve Tokyo başta olmak üzere küresel kentler 

sahip oldukları ekonomik güçlerin yanı sıra sosyal, kültürel, yönetsel, politik, 

çevresel, kültürel birçok dönüşümü ve sorunu da beraberinde getirmektedir. R. 

Cohen’in (1981) ortaya koyduğu ilk sistematik küresel kentler indeks 

uygulamasından günümüze gelen süreçte Londra ve New York’un hiyerarşik 
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kentler ağının değişmez dominant merkezleri olarak ön plana çıktığı 

gözlenmektedir. Coğrafi etki alanı bakımından en geniş küresel ağ 

bağlantısallığına sahip NYLON, aynı zamanda uluslararası boyutta gerçekleşen 

akışlar sisteminin komuta merkezleridir. 2000’lerden itibaren yapılan araştırmalar, 

küresel kentler coğrafyasının yeniden biçimlendiğini ortaya koymaktadır. Kuzey 

Amerika ve Batı Avrupa’dan meydana gelen iki kutuplu küresel kentler 

coğrafyasında Pasifik Asya’nın yükselişi dikkat çekmektedir. Bu bağlamda; 

GaWC Hong Kong’u, uzamsal eklemler sisteminde üçüncü aktör olarak tasvir 

etmektedir (NYLOHK). Son olarak; Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma 

sahip İstanbul, küresel kentler ağının – elit üyeleri arasında sayılmasa da – önemli 

merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. P. Geddes’in (1915) ‘dünya kenti’ 

söylemiyle başlayan, A. King’in (1990) ‘küresel kent’ kavramlaştırmasıyla devam 

eden ve günümüze kadar gelen tartışmalar ışığında; küresel kent çalışmacılarının, 

şehirlerde cereyan eden dönüşümü yaygın bir biçimde ekonomik uzantılar 

üzerinden yorumladıkları anlaşılmaktadır. Bununla beraber; küresel kent 

yazınında, P. Hall (1966) gibi çalışmalarında politik unsurları ön plana çıkaran 

yazarlar da bulunmaktadır. Küresel kentler arasındaki hiyerarşik yapılanmayı 

inceleyen araştırmalar göstermektedir ki; ekonomik bileşkeler tek başına 

şehirlerin küresel boyutlara ulaşan niteliklerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. 

Örneğin; New York, Londra ve Paris gibi finansal göstergeleri güçlü olan küresel 

kentlerin aynı zamanda dünyanın önemli politik merkezleri olarak da ön plana 

çıktıkları bilinmektedir. Bu bakımdan küresel kentler, dünya ölçeğinde işlevsel 

çeşitliliğe (ekonomik, politik, sosyal, kültürel vb.) sahip stratejik düğüm noktaları 

olarak tanımlanmaktadır. 
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TRB2 Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi 
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Özet 

Dengeli ve sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma sürecinin sağlanması, özellikle geri 

kalmış bölgelerin kendisine özgü rekabetçi üstünlüklerinin ortaya çıkarılması ve bu 

doğrultuda, bölgelerdeki anahtar sektörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

çalışmamızda, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi en düşük olan TRB2 Bölgesi’nin (Van, 

Muş, Bitlis, Hakkari) mukayeseli konumunu güçlendirecek anahtar sektörlerin ve sahip 

olduğu rekabetçi üstünlüklerinin tespit edilmesi amaçlanmakta ve önce bölgenin mevcut 

gelişmişlik düzeyi, lojistik altyapısı, kamu yatırım stoku ve teşviklerden yararlanma 

düzeyi gibi çeşitli göstergelere dayalı olarak genel profili ortaya konulmaktadır. 

Sonrasında ise, TRB2 Bölgesi’ndeki 60 adet alt endüstri faaliyet alanına ilişkin 2009-

2015 dönemi çalışan sayıları üzerinden hesap edilen yığılma (LQ) istatistiklerine dayalı 

olarak sektörel yapı analiz edilmektedir. Çalışmamızın bulguları, lojistik sektörünün; 

göreceli üstünlüğünde gerileme olmakla birlikte, TRB2 Bölgesi için stratejik öneme sahip 

anahtar sektör konumunda olduğunu göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, TRB2 

Bölgesi’nin, TRA2 Bölgesi’ni destekleyici bir mahiyette, önemli bir lojistik merkezi olma 

potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan, Bölge illerinin sahip olduğu maden 

potansiyeli ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, enerji sektörünün öneminin de 

Bölge için yüksek olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler  : Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Uzmanlaşma, Sektörel Bağlantılar, 

TRB2 Bölgesi. 

 

Abstract 

The identifying of key sectors as specific competitive advantages areas in regions is 

require to provide balanced and sustainable regional development. In this regard, study 

aims to identify key sectors and competitive advantages areas of TRB2 Region (Van, 

Mus, Bitlis, Hakkari) which is the poorest region in Turkey. In first phase, general profile 

of that region showed by several indicators such as income level, incentive potentials, 

private and public capital stock. In second phase, sectorial dynamics of TRB2 Region 

investigated via Location Quotient (LQ) statistics measured by number of employees 

over 2009-2015 period and 60 sub-sectors. Findings indicate that logistic sector is key 

and strategic sector in TRB2 Region; however, it’s relative status has been worsen. 

Therefore, TRB2 region will be crucial logistic center like as TRA2 Region. Other 

findings indicate that, the importance of energy sector depending on the natural resources 

of that Region is high.  

Keywords : Regional Development, Regional Specialization, Sectoral Linkages, 

TRB2 Region. 
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1. Giriş 

Bölgelerarası gelişmişlik farklıkları sorunu, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler 

başta olmak üzere tüm ülkelerin önemli bir yapısal sorunu olarak varlığını 

günümüzde hala korumakta ve giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu 

sorunun Türkiye öznelinde, gelişmiş ülkelere nazaran daha ciddi boyutlarda 

olduğu söylenebilir. Nitekim, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının boyutunun 

hesaplanmasında kullanılan varyasyon katsayıları birçok Avrupa ülkesinde 0,20 - 

0,30 bandında iken; Türkiye’nin mukayeseli konumunun (0,38) oldukça geri 

kaldığı söylenebilir.
468

 

Bölgesel gelişme sorunun çözüme kavuşturulması ya da muhtemel yansımalarının 

minimize edilebilmesi noktasında, ilk olarak, özellikle geri kalmış bölgelerin 

kendisine has rekabetçi yönlerinin geliştirilebilmesini sağlayacak anahtar 

sektörlerin tespit edilmesi, bu sektörlerin üzerine odaklanması ve uygun 

politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.  Aksi taktirde, bölgelerarası gelişmişlik 

farklılıklarının temelinde yatan temel belirleyici mikro faktörlerin mekan ve 

zaman boyutunda detaylı ve yeterli  bir analizinin yapılmaması  ve geleneksel 

yaklaşımlar ekseninde tedbirlerin daha ziyade makro perspektiften alınmış olması 

bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmada istenilen başarıyı ortaya 

koyamamaktadır. Bununla birlikte; her bölgenin kendisine özgü kalkınma 

sorunlarının varlığı üzerine odaklanılarak politika araçlarının bölgelerin  yapısı, 

ihtiyaçları ve  öne çıkan rekabetçi üstünlükleri doğrultusunda farklılaştırılması ve 

çok boyutlu oluşturulması önem arz etmektedir.  Bu doğrultuda çalışmada, Van, 

Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB2 Bölgesi’nin olası rekabetçi 

yönlerinin ortaya çıkartılması ve bölgeye katkı sağlayacak sektörlerin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, TR72 Bölgesi’ndeki 60 alt endüstri faaliyet 

alanına ilişkin 2009-2015 dönemi çalışan sayıları üzerinden hesap edilen yığılma 

(LQ) istatistiklerine dayalı olarak Bölgenin sektörel yapısının nitel ve nicel 

boyutlarıyla analiz edilmesi yoluna gidilmiştir.  Elde edilen bulgular, Bölge’de 

lojistik sektörünün ön planda olduğu; enerji sektörünün ise bölge ekonomisinin 

geleceği için kritik bir öneme sahip olduğu yönündedir.  

 

2. TRB2 Bölgesinin Genel Görünümü 

Gelişmişlik Düzeyi 

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB2 Bölgesinde, Kalkınma 

Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) 

sıralamasına göre Türkiye genelinde Van ilinin 75., Bitlis ilinin 76., Hakkari ilinin 

80. ve Muş ilinin 81. sırada yer aldığı görülmektedir (SEGE, 2013, s.70).   Felipe 

                                                           
468

 Eurostat ve TÜİK veritabanlarından alınan 2014 yılı kişi başına düşen gelir düzeyi verileri 
üzerinden yaptığımız varyasyon katsayıları hesaplamalarına dayandırılmıştır. 
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vd. (2012)’nin yaptığı sınıflandırmadan
469

 hareketle oluşturulan Şekil 1’de de 

görülebileceği gibi TRB2 bölgesi  26 İBBS-II Bölgesi arasında 2014 yılı kişi 

başına düşen 4,959 $’lık gelir düzeyiyle en düşük gelişmişlik düzeyine sahip bir 

bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Şekil 1. Düzey-II Bölgelerinin Kişi Başına Düşen Gelir Düzeyleri ($-2014) 

Kaynak: Çelik, N. (2017), s. 7. 

 

Bununla birlikte, TRB2 Bölgesi illerinin kişi başına gelir düzeyi değerlerinin 

yılları itibariyle seyrini gösteren Şekil 2 incelendiğinde, Bölge illerinin yoksulluk 

tuzağı altında olmamalarına karşın, orta düşük gelir grubunda sıkışıp kaldıkları 

net bir şekilde görülmektedir. Bölgeyi oluşturan iller incelendiğinde ise, Van 

ilinin en düşük gelir grubuna sahip olduğu; diğer iller arasındaki sıralamanın ise, 

yıldan yıla değişiklik sergileyebildiği görülmektedir.  

                                                           
469

 Kişi başına düşen GSYH’sı 2000 $’ın altında olan bölgeler Düşük-Gelir grubunda, 2000 $ - 7.250 
$ arasında olan bölgeler Orta-Düşük gelir grubunda, 7.250 $ - 11.250 $ arasında olan bölgeler 
Orta-Yüksek gelir grubunda ve 11.250 $’dan yüksek olan bölgeler Yüksek Gelir grubunda 
değerlendirilmektedir (Yeldan vd., 2012, s. 78).  
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Şekil 2. TRB2 Bölgesi İllerinin Gelişmişlik Düzeyi (Kişi Başına Düşen GSYİH - 

$)  

Kaynak: TUİK Bölgesel İstatistikleri 

 

Sektörel Dağılım (Genel)  

TRB2 Bölgesi’nin sektörel yapısı incelendiğinde ise, yaratılan gelirin yaklaşık 

%56’sının hizmetler, %18’inin tarım ve %14’ünün sanayi sektörüne dayalı 

olduğu, Şekil 3’te net bir şekilde görülmektedir. İller bazında bakıldığında ise, 

hizmetler sektörünün tüm iller ekseninde ön planda olduğu; buna karşın Hakkari 

ve Van illerinin hizmetler sektöründe, Muş ilinin tarım sektöründe; Bitlis ilinin 

ise, sanayi sektöründe bölge ortalamasının kısmen üzerinde bir performansa sahip 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3. TRB2 Bölgesi İllerinin Sektörel Payları (2004-2014 Yüzdesel 

Ortalama)  

Kaynak: TUİK Bölgesel İstatistikleri 

 

Teşvik İmkanlarından Yararlanma Düzeyi ve Fiziki Sermaye Stoku 

TRB2 Bölgesi’ni kapsayan Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerinin tamamının, 

2012/3305 sayılı kararla yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde, sosyo-ekonomik 

yönden en geri kalmış 15 ili kapsayan 6. Bölge içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. Buna göre, TRB2 Bölgesi’nin yatırım katkı oranı, kurumlar/gelir 

vergisi indirim oranı vb. destek unsurları ekseninde diğer bölgelere nazaran daha 

geniş teşvik imkanlarına sahip olduğu söylenebilir.
470

  

Teşvik imkanlarının geniş olmasına karşın bölgedeki özel kesim sabit sermaye 

birikiminin oldukça düşük olduğu görülmektedir. İBBS-II Bölgelerine ait 2009-

2015 dönemi ortalama kişi başına düşen maddi mallara ilişkin yatırım tutarı 

değerlerinin yer aldığı Şekil 4’e göre, TRB2 Bölgesi, yaklaşık 365.000 ₺’lik 

yatırım tutarıyla, özel kesim yatırımlarının en düşük olduğu ikinci bölge olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

  

 

                                                           
470

 Detaylı bilgi için bknz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1.htm, 
Erişim Tarihi: 17.07.2018 

01900121900r1l 
000 

001 

0190001900r1l

0190001900r1l

0190001900r1l

0190001900r1l

0190001900r1l

0190001900r1l

0190001900r1l

0190001900r1l

TRB21

(Van)

TRB22

(Muş)

TRB23

(Bitlis)

TRB24

(Hakkari)

Tarım

Sanayi

Hizmetler

TRB2 Bölgesi Tarım Sektörü

Payı

TRB2 Bölgesi Sanayi Sektörü

Payı

TRB2 Bölgesi Hizmetler Sektörü

Payı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1.htm


394 
 

       

Şekil 4. İBBS-II Bölgeleri Kişi Başı Özel Kesim Yatırım Tutarı (Milyon ₺) 

(Maddi Mallara İlişkin Brüt Yatırımlar, 2009-2015 Ortalaması)  

Kaynak: TUİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Üzerinden Derlenmiştir. 

 

Diğer yandan, bölgedeki kamusal nitelikli sabit sermaye birikiminin de oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. İBBS-II Bölgelerine ait 2009-2015 dönemi ortalama 

kişi başına düşen kamu sabit sermaye yatırım değerlerinin yer aldığı Şekil 5’e 

göre, TRB2 Bölgesi, yaklaşık 291.000 ₺’lik yatırım tutarıyla, kamusal nitelikli 

yatırımlarının görece düşük olduğu bölgeler arasında yer almaktadır. 
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı İl Bazında Kamu Yatırım İstatistikleri Üzerinden 

Derlenmiştir. 

 

Oysa literatür incelendiğinde kamu yatırımlarının
471

 bölgesel gelişmişlik farkını 

azaltmada önemli bir rol üstlendiği görülmektedir. Kamu sermaye stokunun özel 

sektör verimliliğini arttırarak ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki 

yaptığına dair literatürde teorik varsayımlar ve deneysel çalışmalar 

bulunmaktadır. Kamu sermaye stoku hipotezine göre, kamu sermaye stoku özel 

sektör çıktısı, verimliliği ve sermaye oluşumu üzerinde anlamlı ve pozitif bir etki 

yapmaktadır. Kamu sermayesi tarafından sağlanan hizmetlerin özel sektör üretim 

sürecine hem doğrudan hem de dolaylı olarak katkıda bulunduğu  ileri 

sürülmektedir. Bu nedenle kamu sermayesi ve özel sektör sermayesi tamamlayıcı 

olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle, kamu yatırımlarının özel sektör 

yatırımları üzerinde dışlama (crowd-out) etkisi yapabileceği argümanı  yanında  

kamu sermayesinin özel sektör sermayesinin getiri oranını arttırarak, özel sektör 

yatırımının artmasına neden olabileceği (crowd-in) ve bunun da  bölgesel 

kakınmayı olumlu yönde etkileyebileceği  belirtilmektedir. Türkiye bölgeleri 

bazında elde edilen  bulgular genel olarak göstermektedir ki, kamu sermaye stoku 

özel sektörün üretim performansını pozitif olarak etkilemektedir (Kalem, 2015).  

Birbirinin tamamlayıcısı konumunda olan bu iki kesimin koordineli bir şekilde 

faaliyet göstermesi ve özellikle kamu yatırımlarının az gelişmiş bölgelerde daha 

yoğun ve etkin bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Bölgesel düzeyde 

bakıldığında, kamu sermaye stokunun etkisinin farklılaştığı görülmektedir. Şöyle 

ki; Uzun dönem esneklikler açısından, Marmara bölgesinde kamu yatırımlarındaki 

1 birimlik  artış özel sektör imalat sanayi üretimini   0.116  birim;   Ege 

Bölgesinde 0.027  birim;  Akdeniz Bölgesinde   -0.171 birim azalma (dışlama) İç 

Anadolu Bölgesinde  0.063 birim, Karadeniz Bölgesinde -0.250 birim azalma 

(dışlama),  Doğu Anadolu Bölgesinde  3.177 birim, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde 0.264 birim artışa neden olmaktadır. Türkiye ortalaması ise 1.450 

birimdir (Karadağ ve diğl., 2004). Bu bulgular kamu sermaye stokunun bölgesel 

gelişmişlik farklarını azaltmada önemli bir  rol oynayabileceğini göstermesi 

yanında  bölgesel ıraksamaya da neden olabileceğini göstermektedir. Özellikle 

ulaştırma alanında yapılan yatırımlar buna örnek olarak verilebilir.  Daha az 
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 Kamu yatırımları büyük ölçüde sulama, enerji, ulaştırma gibi altyapı alanlarında 
yoğunlaşmakta, eğitim, sağlık, hizmetler ve diğer sektörlerdeki okul, hastane, küçük sanayi sitesi 
(KSS) ve organize sanayi bölgesi (OSB) gibi birçok proje ise toplulaştırılarak yatırım programında 
yer almaktadır. Sulama baraj ve kanalları, enerji nakil hatları, devlet yolları, otoyollar, demiryolu, 
boru hatları gibi projeler ile okul, hastane, OSB, KSS gibi toplulaştırılmış projeler niteliği gereği 
büyük ölçüde birden fazla ilimizi ilgilendirmekte ve yatırım programında yeri birden fazla il veya 
“muhtelif” olarak belirtilmektedir (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2015).  
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gelişmiş bölgelere yapılan ulaştırma yatırımları bu bölgelerin diğer bölgelere 

yakınsamalarına yol açarken bunu tersi ıraksamaya yol açabilmektedir. 

 

3. Metodoloji 

Gelişmişlik düzeyi açısından Türkiye’nin en yoksul İİBS-II Bölgesi olan ve geniş 

teşvik imkanlarına rağmen özel kesim ve kamusal sermaye birikimi oldukça 

yetersiz olan TRB2 Bölgesi’nin rekabetçi bir yapı kazanabilmesi ve göreceli 

konumunun iyileşebilmesi, bölgede ön plana çıkan potansiyel sektörlerin 

saptanmasını ve bölgenin büyüme dinamiklerinin bu sektörlere dayandırılmasını 

gerektirmektedir. Bu doğrultuda, TRB2 Bölgesi’nde faal durumda olan NACE 

rev.2 temel sektörlerine ve bu sektörler altında faaliyet gösteren 60 alt endüstri 

faaliyet alanına ilişkin çalışan sayıları üzerinden Yerelleşme Katsayılarının (LQ) 

hesap edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Yerelleşme Katsayısı (LQ) sektörel uzmanlaşmayı ölçmede öne çıkan 

katsayılardandır (Ciccone ve Hall, 1996). LQ yönteminde, herhangi bir sektörün 

çalışan sayısı vb. bir gösterge açısından bölge payı, ulusal payına oranlanmakta ve 

ilgili sektörün bölgedeki yığılma derecesi ölçülmektedir. LQ katsayısının 

hesaplanmasında aşağıdaki formül dikkate alınmıştır (Miller ve Blair, 1985): 

 

LQL =
Li

B

LB
/

Li
U

LU
 

 

Formülde yer alan Li
B; i sektörünün bölgedeki istihdamını, LB; bölgenin toplam 

istihdamını, Li
U; i sektörünün ulusal istihdamını, LU ise; toplam ulusal istihdamı 

ifade göstermektedir. Katsayının 1’den büyük olması, ilgili sektörün ilgili 

bölgede, ülke ortalamasının üzerinde uzmanlaştığını göstermektedir.
472

  

 

4. Bulgular 

NACE rev.2 sınıflandırmasına dayalı temel endüstri alanlarının 2009-2015 

dönemi ortalama çalışan ve firma sayısı itibariyle TRB2 Bölgesi’ndeki paylarının 

gösterildiği Şekil 6 incelendiğinde,  

- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin 

onarımı,  

- Ulaştırma ve depolama 
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 Deliktaş ve Çelik (2018), Akgüngör vd. (2018), Akgüngör vd. (2017) gibi kimi çalışmalarda, 1,25 
eşik değerinin kullanıldığı görülmektedir.  
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gibi sektörlerin bölgede önemli bir ağırlığının olduğu görülmektedir. Nitekim, 

Bölge’deki firmaların yaklaşık %70’inin yalnızca bu iki sektör bünyesinde olduğu 

ve sektörlerin bölge istihdamının yaklaşık %45’ini karşıladığı görülmektedir. Bu 

doğrultuda, yüzeysel olarak incelendiğinde, Toptan ve Perakende Ticaret ve 

Ulaştırma-Depolama sektörlerinin bölge ekonomisi için önemli bir konumda 

oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, inşaat sektörünün bölgedeki firmaların 

yalnızca %5’ini bünyesinde barındırmakla birlikte bölge istihdamının yaklaşık 

%18’ini karşılamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, inşaat sektörünün de bölgedeki 

öneminin görece olarak yüksek olduğu belirtilmelidir. Öte yandan, diğer faaliyet 

alanlarının çalışan ve firma sayısı itibariyle bölgedeki paylarının göz ardı 

edilebilir boyutlarda kaldığı, dolayısıyla, sektörel çeşitliliğin oldukça düşük 

olduğu dikkat çekmektedir. 

 

 

Şekil 6. TRB2 Bölgesi Endüstri Kollarının Çalışan ve Firma Payları  

Kaynak: TUİK Bölgesel İstatistikleri Üzerinden Derlenmiştir. 

 

Ancak, bir sektörün ya da alt faaliyet alanının çalışan ve/veya firma sayısı 

açısından bölge ekonomisinde yüksek bir paya sahip olması, o bölge için 

sürdürülebilir bir rekabetçi üstünlük unsuru olarak değerlendirilebilmesi için 
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000 000 000 000 000 001

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara…

Ulaştırma ve depolama

İmalat

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

İnşaat

Diğer hizmet faaliyetleri

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Bilgi ve iletişim

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

Eğitim

Gayrimenkul faaliyetleri

Madencilik ve taş ocakçılığı

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve…

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve…

Tarım, avcılık ve ormancılık

Finans ve sigorta faaliyetleri

Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik

Çalışan Payı

Firma Payı
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yeterli değildir. Çünkü, bir bölgede yüksek bir istihdam ya da firma payına sahip 

bir sektör ya da alt faaliyet kollunun, diğer bölgelerle mukayese edildiğinde, 

göreceli üstünlüğe sahip olmaması oldukça muhtemeldir. Başka bir ifadeyle, bir 

bölge için anahtar konumdaki sektör ve alt faaliyet alanlarının tespit edilmesinde, 

bu sektör ve alt faaliyet alanlarının bölgedeki mutlak konumlarından ziyade diğer 

bölgelerle göreceli konumlarının mukayese edilerek ilgili bölge için sürdürülebilir 

bir rekabetçi üstünlük sağlayıp sağlamadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu 

noktada, bir sektör ya da alt faaliyet alanının ulusal ekonomiye nazaran ilgili 

bölgedeki yoğunlaşma ve potansiyel uzmanlaşma düzeyini gösteren LQ 

istatistiklerinden faydalanabilir (Deliktaş ve Çelik, 2018). 

Bu açından bakıldığında, çalışan ve firma payı açısından Bölge’de önemli bir 

paya sahip olan “Toptan ve Perakende Ticaret” sektörünün ulusal ekonomiyle 

mukayese edildiğinde, TRB2 Bölgesi’nde uzmanlaşma düzeyine erişemediği; 

fakat, potansiyel taşıdığı görülmektedir. Bununla birlikte, Bölge’de önemli bir 

paya sahip olan “Ulaştırma ve Depolama” sektörünün LQ değerleri itibariyle 

Bölge’deki en yüksek uzmanlaşma değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Öte 

yandan, Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” ve 

“İnşaat” sektörlerinin bölge ekonomisi için rekabetçi bir üstünlük 

sergileyebilecekleri görülmektedir.  

 

 

Şekil 7. TRB2 Bölgesi NACE-2 Temel Sektörlerinin Çalışan Sayısına Dayalı 

LQ İstatistikleri (2009-2015 Ortalama Değerler)  

Kaynak: TUİK Bölgesel İstatistikleri Üzerinden Derlenmiştir. 
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Bununla birlikte, daha somut bir analiz yapılabilmesi adına, alt endüstri faaliyet 

alanlarının incelenmesi faydalı olacaktır. Bu doğrultuda, 2009-2015 döneminde 

TRB2 Bölgesi’nde faal durumda olan 60 alt endüstri faaliyet alanına ilişkin 

çalışan sayılarına dayalı LQ değerlerinin hesaplanması yoluna gidilmiştir. Elde 

edilen bulgular, Bölge’de, lojistik sektörüyle ilişkilendirilebilecek 49 (kara 

taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı), 77 (kiralama ve leasing faaliyetleri) ve 47 

(perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) NACE kodlu alt 

endüstri faaliyet alanlarının 2009-2015 dönemi boyunca 1,25 eşik değerinin 

üzerinde bir LQ değerine sahip olduğu Şekil 8’de görülmektedir.  Bununla 

birlikte, Bölge’nin lojistik sektöründeki uzmanlaşma düzeyinin azalış trendi 

sergilediği net bir şekilde görülebilmektedir. 

 

 

Şekil 8. TRB2 Bölgesi Lojistik (Ulaştırma ve Depolama) Sektörü Alt 

Endüstrileri LQ Grafiği  

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinden Derlenmiştir. 

 

Enerji sektörüyle ilişkilendirilebilecek 35 (elektrik, gaz, buhar ve havalandırma 

sistemi üretim ve dağıtımı) ve 49 (kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı) 

NACE kodlu alt endüstri faaliyet alanlarının uzmanlaşma düzeyine eriştiği Şekil 

9’da görülmektedir.
 473
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 49 ve 35 NACE kodlu endüstrilerin alt endüstri kollarından bir çoğunun enerji sektörüyle ilgili 
olduğu görülmektedir (İzmir İl Özel İdaresi, 2012, s. 74-86). 
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Şekil 9. TRB2 Bölgesi Enerji Sektörü Alt Endüstrileri LQ Grafiği 

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinden Derlenmiştir. 

 

Öte yandan, inşaat sektörünün alt faaliyet alanlarının başında gelen 41 (bina 

inşaatı), 42 (bina dışı yapıların inşaatı) ve 81 (binalar ile ilgili hizmetler ve çevre 

düzenlemesi faaliyetleri) NACE kodlu alt endüstri faaliyet alanlarının da 2009-

2015 dönemi boyunca 1,25 eşik değerinin üzerinde bir LQ değerine sahip olduğu  

Şekil 10’da görülmektedir. 
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Şekil 10. TRB2 Bölgesi İnşaat Sektörü Alt Endüstrileri LQ Grafiği  

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinden Derlenmiştir. 

Bu doğrultuda, Akgüngör vd. (2017) ve Akgüngör vd. (2018) çalışmaların 

bulgularıyla da paralel bir şekilde, TRB2 Bölgesi’nde, lojistik sektörünün anahtar 

bir sektör konumunda olduğu; fakat, sektörün mukayeseli üstünlüğünü giderek 

kaybetmekte olduğu görülmektedir. Öte yandan, Bölge’de enerji sektörünün 

önemli bir potansiyele sahip olduğu; inşaat sektörünün de, Türkiye ekonomisinde 

yaşanan gelişmelerle paralel bir şekilde, Bölge’de ön planda olduğu öne çıkan 

bulgular arasındadır.  

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB2 Bölgesi’nin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik düzeyi açısında Türkiye’nin en geri kalmış İBBS-II Bölgesi olduğu; 

geniş ve çeşitli teşvik imkanlarına rağmen Bölge’ye yönelik özel kesim ve 

kamusal nitelikli yatırımların görece geri kaldığı görülmektedir. Mikro ölçekte bu 

sorunun ortadan kaldırılması; makro ölçekte ise, dengeli ve topyekun bir kalkınma 

sürecinin tesis edilebilmesi noktasında, Türkiye’nin en yoksul illerini kapsayan 

TRB2 Bölgesi’nin mevcut sektrörel yapısının analiz edilmesi ve buna dayalı 

olarak Bölge’nin potansiyel rekabetçi üstünlüklerinin tespit edilmesi önem arz 

etmektedir.. Bu amaçla çalışmada, TRB2 Bölgesi’nde 2009-2015 dönemi boyunca 

faal olan 60 alt endüstri faaliyet alanına ilişkin çalışan sayıları üzerinden 

Yerelleşme Katsayılarının (LQ) elde edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Elde edilen bulgular, TRB2 Bölgesi’nde lojistik sektörüyle ilişkilendirilebilecek 

alt endüstri faaliyet alanlarının Bölge ekonomisine önemli bir rekabet avantajı 

sağlayabilecek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda TRB2 

Bölgesi’nin , Türkiye’nin uluslararası piyasalar lojisitk ağının ana hattını 

oluşturan Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Karayolu Ağı 

(ESCAP)’nın tali yol güzergahı içerisinde olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda
474

, Bölge’nin, TRA2 Bölgesi’ni destekleyici bir mahiyette, 

önemli bir lojistik merkezi olabileceği düşünülmektedir. Ancak, Mersin’den 

başlayıp Ağrı’da son bulan tali yolu üzerindeki TRB2 Bölgesi’nin ulaşım 

altyapısının yetersiz olduğu Şekil 11’de net bir şekilde görülmektedir. Bu 

doğrultuda, Bölge’nin otoyol ağının geliştirilmesi ve erişilebilirlik düzeyinin 

arttırılmasına yönelik altyapısal kamu yatırımlarının önceliklendirilmesi  önem 

taşımaktadır. 
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 Detaylı bilgi: 

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Projeler/UluslararasiProjeler/AsyaPasifikKomisyon.aspx) 

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Projeler/UluslararasiProjeler/AsyaPasifikKomisyon.aspx
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Bununla birlikte, enerji sektörünün Bölge ekonomisi açısından anahtar sektör 

konumunda olabileceği, öne çıkan bulgular arasındadır. Nitekim, Bölge’yi 

oluşturan illerin çeşitli maden rezervleri bakımından Türkiye’nin önde gelen illeri 

arasında olması, Bölge’nin enerji sektörü bünyesinde taşıdığı potansiyelin temel 

dinamiğini oluşturmaktadır. Öyle ki; DAKA (2013)’e göre: 

- TRB2 Bölgesi illerinden Bitlis’in 1.310.000.000 m3 pomza rezervi
475

 ile 

Türkiye’nin en büyük pomza rezervine sahip ili olduğu,  

- TRB2 Bölgesi illerinden Van’ın 1.400 milyon ton perlit rezervi ile 

Türkiye’de 2. sırada olduğu, 

-  TRB2 Bölgesi illerinden Bitlis’in 940 milyon ton perlit rezervi ile 

Türkiye’de 3. sırada olduğu, 

- TRB2 Bölgesi illerinden Muş’un ise, 3.245.000 ton barit rezerviyle 

Türkiye’de 4. sırada olduğu görülmektedir  (DAKA, 2013, s.129).  

 

                                                           
475

 Pomza tarım, tekstil, inşaat ve kimya sektörlerinde kullanılmaktadır. 

Şekil 11. 100 km
2
’ye Düşen Otoyol Uzunluğu (km-2014) ve 

ESCAP Karayolu Ağı Ana ve Tali Yol Güzergahı 
 

ESCAP Ana Yol: Edirne, İstanbul, Bolu, Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı 

TR21 – TR10 – TR42 – TR51 – TR71 – TR72 – TRA1 – TRA2 

ESCAP Tali Yol: İzmir, Manisa, Uşak, Afyon, Ankara 
TR31 – TR33 – TR51 

ESCAP Tali Yol: Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı 

TR62 – TR63 – TRC1 – TRC2 – TRB2 – TRA2 
 

Kaynak: Çelik (2017), s. 129. 
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Bu açıdan bakıldığında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Bölge’nin enerji 

potansiyelinin etkin biçimde kullanılması ve madenciliğe dayalı sanayinin 

geliştirilmesine yönelik belirlemiş olduğu hedef ve stratejilerin tutarlı olduğu 

söylenebilir. Bu doğrultuda, Bölge’deki maden araştırma faaliyetlerinin 

devamlılığı ve yeni verilerin elde edilebilmesi, Bölge ekonomisinin geleceği 

açısından oldukça önemlidir. 
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Ekler 

 
Ek 1. LQ Değerlerine Göre Belirlenen TRB2 Bölgesi Anahtar Sektörleri ve İlişkili 

Faaliyet Alanları 

Sektö

r 

Adı 

NAC

E 

Kodu 

Faaliyet Alanı 
200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

09-

14 

L
o
ji

st
ik

 
(U

la
şt

ır
m

a
 v

e
 D

e
p

o
la

m
a

) 47 

Perakende 

ticaret (Motorlu 

kara taşıtları ve 

motosikletler 

hariç) 

1.91 1.36 1.38 1.35 1.20 1.53 1.33 
1.4

4 

49 

Kara 

taşımacılığı ve 

boru hattı 

taşımacılığı 

2.90 2.36 2.53 2.06 2.44 2.01 2.07 
2.3

4 

77 
Kiralama ve 

leasing 

faaliyetleri 
0.53 1.63 1.96 1.49 1.94 0.90 1.33 

1.4

0 

  

E
n

er
ji

 

35 

Elektrik, gaz, 

buhar ve 

havalandırma 

sistemi üretim 

ve dağıtımı 

2.62 1.44 1.27 1.30 2.25 1.17 2.40 
1.7

8 

49 

Kara 

taşımacılığı ve 

boru hattı 

taşımacılığı 

2.90 2.36 2.53 2.06 2.44 2.01 2.07 
2.3

4 

  

D
iğ

er
 

36 

Suyun 

toplanması, 

arıtılması ve 

dağıtılması 

1.62 2.63 0.00 0.00 1.47 1.45 2.25 
1.3

4 

41 Bina inşaatı 0.59 1.65 1.44 2.31 1.69 1.71 2.17 
1.6

5 

42 
Bina dışı 

yapıların inşaatı 
1.55 3.25 4.03 3.94 3.36 4.05 3.14 

3.3

3 

81 
Binalar ile ilgili 

hizmetler ve 

çevre 

1.66 1.51 1.26 1.56 1.63 1.70 1.88 
1.6

0 
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düzenlemesi 

faaliyetleri 

61 
Telekomünikasy

on 
1.79 1.61 1.53 1.55 2.72 1.42 1.29 

1.7

0 

95 

Bilgisayarların, 

kişisel eşyaların 

ve ev eşyalarının 

onarımı 

2.09 1.50 1.06 1.31 1.48 1.08 0.86 
1.3

4 

Kaynak: TUİK Çalışan Sayısı İstatistikleri Üzerinden Derlenmiştir. 

 

 

 

 

 
Ek 2. TRB2 Bölgesi’nde Akif Olan Alt Endüstri Faaliyet Alanları LQ Değerleri 

NACE 

Kodu 
Faaliyet Alanı 

LQ 

(2009-

2014) 

07 Metal cevherleri madenciliği 0.29 

08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1.16 

10 Gıda ürünlerinin imalatı 0.74 

13 Tekstil ürünlerinin imalatı 0.04 

14 Giyim eşyalarının imalatı 0.21 

15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 0.02 

16 
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); 

saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 0.93 

17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 0.09 

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 0.68 

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 0.15 

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 0.12 

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 0.24 

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1.11 

24 Ana metal sanayi 0.01 

25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 0.33 

27 Elektrikli teçhizat imalatı 0.10 

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 0.07 

31 Mobilya imalatı 0.25 

32 Diğer imalatlar 0.44 

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 0.35 
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35 
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 

dağıtımı 1.78 

36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 1.34 

41 Bina inşaatı 1.65 

42 Bina dışı yapıların inşaatı 3.33 

43 Özel inşaat faaliyetleri 0.77 

45 
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende 

ticareti ile onarımı 1.17 

46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 0.72 

47 
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler 

hariç) 1.44 

49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 2.34 

52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 0.56 

53 Posta ve kurye faaliyetleri 0.90 

55 Konaklama 0.39 

56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 0.84 

58 Yayımcılık faaliyetleri 0.27 

59 
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses 

kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 0.10 

61 Telekomünikasyon 1.70 

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 0.24 

63 Bilgi hizmet faaliyetleri 0.21 

68 Gayrimenkul faaliyetleri 0.26 

69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 0.54 

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 0.10 

71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz 1.05 

73 Reklamcılık ve piyasa araştırması 0.08 

74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 0.65 

75 Veterinerlik hizmetleri 0.91 

77 Kiralama ve leasing faaliyetleri 1.40 

78 İstihdam faaliyetleri 0.05 

79 
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri 

ve ilgili faaliyetler 0.30 

80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 0.87 

81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 1.60 

82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 0.44 

85 Eğitim 0.97 

86 İnsan sağlığı hizmetleri 0.88 
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87 Yatılı bakım faaliyetleri 1.89 

88 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 1.14 

90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 0.05 

92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 0.15 

93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 1.07 

95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 1.34 

96 Diğer hizmet faaliyetleri 0.93 
Kaynak: TUİK Çalışan Sayısı İstatistikleri Üzerinden Derlenmiştir. 
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Özet 

19.yy. da Dünya ekonomilerinde, teknolojik gelişmelerle birlikte öngörülemeyen, tehdit 

edici ve kendilerine özgü farklı özellikler gösteren krizler sık sık yaşanmaya başlamıştır. 

Yaşanan krizler birbirini takip eden ve diğer ülkeleri de etkileyen bir özellik 

göstermektedir. Avrupa Döviz Kuru Mekanizması 1992-1993 döneminde ERM krizi, 

Meksika ve Türkiye Ekonomileri 1994 krizi, Güney Doğu Asya ülkeleri 1997-98 krizleri, 

Rusya ve Brezilya 1998 krizleri, Türkiye ve Brezilya 2000-2001 krizleri, 2004 yılında 

Körfez krizi ve ABD de 2007 yılında yaşanan krizlerle birlikte, kriz kavramı ve çeşitleri 

iktisatçıların ilgi odağı ve üzerinde çalıştıkları bir alan olmuştur. Krizler arasında, döviz 

krizleri uluslararası finans sektöründe en çok çalışılan konulardan biri haline gelmiştir. 

Hangi kur rejimi seçilirse seçilsin döviz kurundaki önemli artışlar özellikle dışa 

bağımlılığı yüksek açık ekonomiler için büyük kayıpları beraberinde getirmektedir. 

Türkiye dışa bağımlılığı yüksek açık bir ekonomi olduğu için, son dönemlerde TL, dolar 

ve Euro karşısında aşırı değer kaybettiği ve Türkiye, ithalatının %50’lere yakın bir 

oranını Avrupa birliği ülkeleri ile gerçekleştirdiği için çalışmamızda döviz kuru 

oynaklığının ekonomik yansımaları ve etkileri teorik olarak belirtilmek istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Döviz, Döviz Kuru, Dış Ticaret. 

The Effects Of Exchange Rate Volatılıty On Turkey In 21st Century 

Abstract  

In 19th Century, in World economies, together with technological developments, The 

unpredictable and threatening crises that show idiosyncratic different features were often 

begun to be experienced.  The crises experienced show a feature following each other and 

also affecting the other countries.  Together with ERM Crisis in the period 1992-1993,  

1994 Crisis in Mexican and Turkish economies, 1997-1998 Crises in Southeast Asian 

Countries, 1998 Crisis in Russia and Brazil, 2000-2001 Crises in Turkey and Brazil,  Gulf 

Crisis in 2004, and the crisis experienced in USA, the concept crisis and its sorts have 

become interest focus of economists, and they have studied on this area.During crises, 

exchange rate crises have become the most studied subject in international financial 

sector. Whichever exchange rate regime is chosen, the important increases in exchange 

rate accompany the major losses for open economies  having   a high foreign dependence. 

Since Turkey is an open economy having a high foreign dependence, in the recent 

periods,  TL over devalued compared to Dollar; and since Turkey  realized  about  50% of 

its export  with European Union countries, in our study,  the economic  reflections of  

exchange rate  volatility and dimensions of its  effect are  wanted  to  be theoretically  

identified.   

Key Words: Foreign Currency, Exchange Rate, Foreign Trade. 
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Giriş 

Kur rejimi seçimi, dünya ekonomilerini ciddi biçimde sarsan ekonomik krizlerin 

nedenleri arasında önemli bir yer tuttuğu için, ekonomi biliminin sürekli odak 

noktası olmuştur. Döviz kuru sistemlerinin, gündemde kalmasının en önemli 

nedenlerinden biri krizler de oynadığı roldür. Döviz kurları seviyesi ve 

değişiklikleri ile ihracat ve ithalatın gelişmesi arasında teorik olarak yakın bir 

ilişki bulunmaktadır.  

Türkiye'de yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında; döviz kurları ihracat ve 

ithalat üzerinde en çok etkili olan beş unsur içinde dördüncü sıradadır. İhracattaki 

artışın ana belirleyicisi, dış talepteki artıştır. İkinci unsur, işgücü maliyetleri 

seviyesi üçüncüsü, iç talep seviyesindeki değişikliklerdir. Döviz kurları bu üç 

unsurun ardından sıralanmaktadır. Beşinci unsur ise, firma büyüme tercihleridir. 

Döviz kurlarının ihracat üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, gösterge sepet 

kurdaki değişimler ile Türkiye'nin Dünya ihracatı içinden aldığı pay önem arz 

etmektedir. 2013 yılından itibaren son beş yıldır, sepet kurdaki artış ile 

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay arasında yakın bir ilişki oluşmaya 

başlamıştır. Sepet kurdaki hızlı artışa paralel olarak Türkiye'nin dünya ihracatı 

içindeki payı kademeli bir artış göstererek 2017 yılında 0,91'e yükselmiştir. Döviz 

kurlarındaki artışın, ithalatı yavaşlatma etkisi ise, ihracatı artırma etkisinden daha 

yüksek olmuştur. 2013-2016 döneminde döviz kurlarındaki artış ile birlikte 

Türkiye'nin dış ticaret açığı da gerilemiş ve 2016 yılında 56,0 milyar dolara kadar 

inmiştir. Dış ticaretteki iyileşmeyi ithalattaki düşüş sağlamıştır. 2017 yılında ise 

döviz kuru artışları hızlanmış ancak hem ihracat hem de ithalat birlikte artış 

göstermiş, ancak ithalat daha hızlı arttığı için bu dönemde dış ticaret açığı 

artmıştır (http://www.tim.org.tr/tr). 

Döviz kurlarındaki artış ile birlikte teorik olarak Türk sanayi ürünlerinin ihracatta 

rekabet gücünün artacağı beklenmektedir. Ancak ihracatçılar döviz kuru artışları 

döneminde, çoğunlukla döviz cinsinden fiyatlarını aşağı çekerek rekabet güçlerini 

artırmayı tercih etmektedirler ve alıcılar fiyat indirimleri talep etmektedirler. Bu 

nedenle, döviz kurlarının arttığı dönemlerde Türkiye'nin sanayi ürünleri ihraç 

birim fiyatları azalmakta sonuç olarak, ihracattaki artış sınırlı kalmaktadır. Döviz 

kuru artışları ihracatta tek başına etkili olmamaktadır. 

 

1.   Uluslararası Para Sisteminin Tarihsel Gelişimi 

Döviz kavramının açıklanabilmesi için, paranın tanımlanması gerekmektedir. 

Çünkü para kavramı hakkında bilgiye sahip olmadan, döviz kuru ve döviz 

piyasası gibi karmaşık konuları anlamak zorlaşmaktadır. Bu yüzden, para kavramı 

ile ilgili tanımlamalara yer verilmelidir: 

Adam Smith, parayı malların birbirleri ile serbestçe takas edildiği medeni 

toplumlarda kullanılan evrensel bir ticari araç olarak ifade etmektedir. Smith’e 
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göre, paranın ortak değişim aracı olması esas fonksiyonu olarak tanımlanırken, 

dayanıklılık ve bölünebilirliğin paranın aranan özellikleri olduğunu açıklamıştır 

(Smith, 1904: 41). Smith’in de aralarına dahil olduğu klasik iktisatçılara göre para 

tarafsızdır; yalnızca ortak bir mübadele aracı olan para ne geliri etkileyebilir ne de 

bir üretim sağlayabilir özelliktedir (Humphrey, 1991:3). 

Neoklasik iktisatçılar da para kavramına klasik iktisatçılar gibi yaklaşmaktadırlar. 

Paranın reel ekonomik değişkenler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını öne 

sürmektedirler. Bu iktisatçılara göre para, arkasından tüm reel iktisadi 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir perde gibidir ve tıpkı tartı gibi bir değer 

ölçüsüdür (Dillard, 1988: 315). 

Yirminci yüzyılın en etkili iktisatçısı olan John Maynard Keynes, klasik ve 

neoklasik iktisatçılarla aynı fikirde değildir. Keynes’e göre paranın yansızlığı 

yoktur ve para, iktisadi faaliyetleri etkileyebilmektedir. Bu birbirinden farklı iki 

görüş üzerinde dünyadaki iktisatçılar halen tartışmaya devam etmektedir. Keynes, 

parayı takas anlaşmalarının ve satın alma gücünü aktarma aracı olarak 

tanımlamaktadır. Keynes’e göre, para en likit varlıktır ve likit olma özelliği 

paranın temel fonksiyonudur (Keynes, 1930: 3).  

İktisatçıların tanımlamalarının dışında para kavramının geçmişine inecek olursak 

eskiden kullanılan para sistemlerini tanımlamamız gerekmektedir. 

 

1.1. Altın Standardı Sistemi 

İnsanoğlu en eski çağlardan beri ticaretlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli 

araçlar kullanmışlardır. Ancak düzenli olarak kullanılan ilk para sistemi Altın 

Standardı Sistemidir. Altın Standardının ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak 

bilinmese de sanayi devrimi ile birlikte gelişen dünya ekonomileri ve yaşanan 

birçok gelişme ile birlikte 1870’li yıllar Altın Standardının başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir (Wang, 2005: 21). Altın Standardı, ülkelerin para birimlerinin 

değerini altına göre saptadıkları istikrarlı ve güvenilir bir sabit kur rejimi olarak 

ifade edilmektedir (Marrewijk, 2004: 98). 

Altın standardı sisteminin istikrarlı bir biçimde işleyişi, üç kuralın 

uygulanabilirliğine bağlıdır. Bu kurallardan birincisi, her ülke parasının altın 

cinsinden fiyatının sabitlenmesidir. İkinci kural, altının ülkeler arasında ihraç ve 

ithalinin serbest olmasıdır. Üçüncü kural ise, dış ticaret fazlası veren ülkenin, 

içeriye giren altın miktarındaki artışa bağlı olarak, para arzının artmasına, açık 

veren ülkenin ise, altın kaybına bağlı olarak para arzının azalmasına izin vermesi 

şeklinde açıklanmaktadır (Çağlar, 2003:22). Bu kurallara uyulursa altın standardı, 

ülkeler üzerinde pozitif etki yaratmakta, paralarını sabitleyebildikleri için kısa 

dönemli sermaye akışı, ödemeler bilançosu dengesizliklerinin düzelmesini büyük 

ölçüde kolaylaştırmakta ve altın standardı sistemi uygulamasında, uluslararası 

ticaretin canlanmasına ve yönlendirilmesine katkı sağlayan döviz kurlarında 
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istikrarın sağlanmasını sağlamaktadır (Bordo ve Schwartz, 1997: 6). Ancak 20. 

yüzyılın başlarında, altın standardının bir takım olumsuzluklara neden olmuştur. 

İlk olumsuz etki, altınla desteklenen paraların istikrarlı fiyatlar sağlamasına 

rağmen, enflasyon oranının makroekonomik koşullarla oluşmaması, yeni altın 

arzlarının tesadüfi şekilleniyor olması ekonomik dalgalanmalar neden olması 

olarak ifade edilmektedir. İkincisi; uluslararası ödeme sisteminin altın rezervi 

gerektirmiş olmasıdır. Ekonomilerin geliştikçe, merkez bankalarının altın 

rezervlerini artırmak için verdikleri rekabet, para arzı azalışlarına neden olmuş bu 

durum ise işsizlik sorununu beraberinde getirmiştir.  

Altın standardının üçüncü olumsuzluğu; Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelere 

geniş arz imkânı sunarak, bu ülkelerin altın satışı ile dünya ekonomik koşullarını 

etkileyebilme gücünü elde etmelerine neden olmasıdır. Altın standardının en 

önemli olumsuzluklarından biri ise, Dünya çapında bir durgunluk gibi özel 

koşullar altında işsizlikle mücadele için bir araç olan para politikası kullanımına 

sınırlamalar getirmesidir. Tüm bu olumsuzluklar sonucunda, altın standardı 

sistemini birçok ülke kullanmak istememiş ve böylece 1914 yılında sistem son 

bulmuştur  (Marrewijk, 2004: 98). 1914’de son bulan Klasik Altın Standardı; 

1925 ile 1931 yılları arasında Altın Kambiyo Standardı, 1959’dan 1971’e kadar 

ise Altın-Dolar Standardı olarak tekrar uygulamaya konulmuştur. Altın standardı, 

20. yüzyılda güvenilirliğini yitirmiş ve 1971’de resmen terk edilmiştir. 

 

1.2.İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönem ve Büyük Buhran  

I. Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte Altın Standardı Sistemi sona ermiştir. İki 

Dünya Savaşı arasındaki dönemde de (1918- 1939) altın standardına dönüş 

çabaları başarısız olmuştur. (Uzunoğlu, 2000: 11). Savaşa katılmış ülkeler, 

savaşın finansmanı için büyük tutarlarda borçlandıkları için, savaş sonrasında 

kamu borç tutarlarının ödenmesinde zorluklar çekmiş ve ülke içi enflasyonist 

baskılar altında ezilmişlerdir (Turan, 1979: 43). 

I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine, Avrupa’daki güçler dengesi sarsılmış ve 

birbirini izleyen mali krizler sonunda, başta İngiltere olmak üzere, uluslararası 

altın standardını benimsemiş ülkeler giderek altından vazgeçmişlerdir (Akdiş, 

2000:9). Altın Standardı Sistemi’ne tekrar dönüş çalışmalarının başarılı 

olamamasının nedenlerini Kansu aşağıdaki gibi açıklamıştır (Kansu, 2004: 10): 

- Ülkelerin ekonomik koşullarının farklılaşması, ülkelerin değişen ekonomik 

koşulları, hükümetlerin kendi ekonomilerini düzeltme çabaları, uluslararası alanda 

yeniden kurulması planlanan ekonomik işbirliğini engellemiştir.  

- Savaş öncesi dönemdeki pariteye dönüş çalışmaları, savaş sonrası dönemde bazı 

ülke paralarının aşırı değerlenmesine ve dış açıkların artmasına neden olmuştur.  

- Altın rezervlerinin sınırlı ve altın üretiminin yetersizliği, Altın standardına dönüş 

çalışmalarını engelleyen önemli unsurlarından birisi olmuştur.  



 

413 
 

- İşçi sendikalarının varlığı, tarımsal ürünleri destekleme politikaları, işçi ücretleri 

bu tür rijit fiyatlar altın standardına dönüş çabalarını engellemiştir.  

- Ülkelerin, 1929 Dünya Bunalımının getirdiği durgunluktan kurtulmak ve 

işsizliği azaltmak için para arzını artırmaları gerekmiştir. 1930’larda altın 

standardı sisteminin terk edilmesi ekonomilerin küresel çözüme gitmesini 

engellemiştir. 

 

1.3.Bretton Woods Sistemi (1944-1973) 

Uluslararası para sistemlerinde ve ticaretteki düzensizlik ile kur istikrarsızlığına 

ilişkin endişeler, II. Dünya savaşıyla derinleşirken, savaş sonrası güvenilir bir 

uluslararası para sisteminin oluşturulması için 1942 yılında görüşmeler 

başlamıştır. Temmuz 1944’de 44 ülke, savaş sonrası uluslararası para sistemini 

belirlemek amacıyla Bretton Woods’da bir araya gelmişlerdir (Wang, 2005: 22).  

Bretton Woods Sistemi, ABD doları kullanarak altın standardını yeniden kurma 

girişimidir. Bu sistemde ABD, altın karşısında doların fiyatını ons başına 35 ABD 

doları olarak sabitlemiş ve sterlin blok dışındaki diğer ülkeler, para birimlerini 

desteklemek için ABD doları rezervini kullanmışlardır (Bordo, 1981: 7). 

Bretton Woods Sisteminin mimarları, ‘White Planı’nı öneren Harry Dexter White 

ve ‘Keynes Planını öneren John Maynard Keynesdir. Keynes Planı, İngiltere'de 

geliştirilmiştir. Keynes planı, bütün bankaların merkez bankası olacak uluslararası 

bir para birliği çağrısında bulunmuştur. Plana göre kurulması önerilen para 

birliğinin ana işlevi, döviz kuru yönetimi ile ilgilidir. ABD'de White Planı 

geliştirilmiş ve Keynes'in aksine White, mevcut düzene katkıda bulunan bir 

kurum önermiştir. Bu plana göre, kurulması önerilen uluslararası kuruluşların tüm 

üyeleri, abonelik ödemesi yapmalı ve herhangi bir üye, önceden belirlenmiş 

limitler dahilinde diğer üyelerin para birimlerini satın alabilecektir şeklinde ifade 

edilmiştir (Vries, 1986: 7-8).   

 

1.4.Döviz Kuru ve Döviz Kurunun Etkileri 

Dünya ekonomisinde küreselleşme hızının ve üretimde uzmanlaşmanın her geçen 

gün artması bir ülkenin diğer bir ülkenin malına olan talebini ve bağımlılığını da 

arttırmaktadır (Barışık, 2006). Her ülkenin kendi parasının varlığı, ülkeler 

arasında ticaret yapabilmeleri açısından paralarının değişim oranlarını ya da alım 

güçlerini kendi paraları cinsinden görebilme ihtiyacını doğurmuştur. Bu durumda 

döviz kurunu gerekli kılmıştır (Ayyıldız, 1989: 3).  

Döviz fiyatı, “döviz kuru” olarak adlandırılmaktadır (Frankel, 2005: 149-192). Bir 

ulusal para ile yabancı para arasındaki değişim oranına döviz kuru denmektedir. 

Ülkelerin birbirilerinin paralarının değişim oranını veren döviz kurlarında 

meydana gelen değişimler, uluslararası ticarete konu olan yurt içinde üretilen 

malların fiyatını, GSMH’nın uluslararası kriterler cinsinden değerini 
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değiştirmektedir (Yıldırım, vd, 2013:229 ). Döviz kurlarındaki değişim ayrıca, 

ülkenin ödemeler dengesi üzerinde önemli etkiler ortaya çıkarmaktadır. Ulusal 

paranın değer yitirmesinin döviz kurlarının ülke parası aleyhine yükselmesi, dış 

ticaret dengesini büyük oranda ithal ve ihraç mallarının arz ve talep esnekliğine 

bağlı olarak etkilemektedir. Döviz kurunun artmasından beklenen etki, ihracatın 

artmasıdır ancak artırılabilmesi için, ihraç mallarının talep esnekliğinin birden 

büyük olması gerekmektedir. Ulusal paranın değer kazanması durumun da ise 

ihracatı ve iç talep hacmini azaltırken, yabancı malların fiyatları düşmekte ve 

ithalat hacmini artırmaktadır. Böylece ülkede istihdam, fiyat ve ücret seviyesi 

düşmektedir. Kur artışlarının kontrol altına alınmak istenmesindeki en büyük 

neden, ithalat artışına rağmen, mallarda göreceli ucuzluk sağlamak ve 

enflasyonun artmasını engellemektir. 

 

Tablo1: İhracat Hacmini Etkileyen Faktörler 

İhracat Hacmi 

Arz Yönü Talep Yönü 

Kapasite  Alternatif 

Kullanım 

Dış Talep  Ticari engeller Rekabetçilik 

Girdiler 

Verimlilik 

İklim 

koşulları 

Stoklar 

Beklenen 

getiri 

Döviz kurları 

İç piyasa Pazar büyüklüğü 

Gelir düzeyi 

Nüfus 

Tüketici tercihleri 

Dünya ihracat 

fiyatları 

Döviz kurları 

Tarifeler 

Kotalar 

Sübvansiyonlar 

Dampingler 

Vergi uygulamaları 

Verimlilik 

Döviz kurları 

Ulaşım 

maliyetleri 

Kaynak: Mark Smith, Impact of the Exchange Rate on Export Volumes, Reserve 

Bank of New Zealand Bulletin, 2004, 67(1), s. 6. 

 

Tablo-1 de, döviz kurlarındaki değişimin sadece dış ticaret dengesi üzerinde değil 

ekonomideki diğer dengeleri de etkilediği görülmektedir. Özellikle, ihracat 

hacmini etkileyen birçok faktör vardır ve tabloda yer almaktadır. İthalat hacmi de 

etkilenmektedir bu etkiler iç piyasadaki üretimin yeterli olmamasından 

kaynaklanan ithalat artışı, ithal edilen hammadde maliyetlerinin artması, tüketici 

tercihlerinin ucuzlamasından dolayı ithal mallarına doğru değişmesi, buna bağlı 

olarak yerli sanayi üretiminin azalması, uzun vadede işsizlik ve enflasyonun 

artması gibi etkiler sıralanabilir. 
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2. Döviz Kuru Kavramları 

Makroekonomide reel ve nominal kavramı çok önemlidir. Reel ve nominal döviz 

kuru kavramı, döviz literatüründe kullanılan en önemli kavramlardandır.  

Nominal döviz kuru, belirli bir yabancı para biriminin satın alabileceği yerli para 

biriminin miktarı olarak tanımlanmaktadır. Yani diğer paradan bir birim elde 

etmek için yerli paradan ödenmesi gereken birim sayısı, nominal döviz kuru 

kavramına karşılık gelmektedir (MacDonald, 2007:2).  

Reel döviz kurları ise, nominal döviz kurları ve fiyat seviyeleri ile 

tanımlanmaktadır. Her iki ülkenin para birimleri arasındaki reel döviz kuru, bir 

ülkenin diğer ülkeye göre mal ve hizmet fiyatlarının bir ölçüsüdür (Krugman, 

Obstfeld ve Melitz, 2012: 404). Reel döviz kuru, ülkeler arasındaki enflasyon 

farklılıklarını göz önüne alacak şekilde hesaplanmaktadır. Reel döviz kuru iki 

ülke mallarının nispi fiyatını belirtmektedir (Parasız, 1998: 469).  

Çapraz kur, iki ülke arasındaki işlem için üçüncü bir para biriminin kullanıldığı 

döviz kurudur. Bu işlem için söz konusu her iki ülkenin de ulusal para birimi 

olmayan üçüncü bir para birimi kullanılmaktadır.  

Efektif döviz kuru, bir ülkenin ana ticaret ortaklarının paralarıyla olan ulusal döviz 

kurlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Efektif kur, söz konusu ülkelerle yapılan ticaret 

oranlarının ağırlıklarına göre hesaplanmasıdır (MacDonald, 2007:2). Efektif döviz 

kurunun iki türü vardır: reel efektif döviz kuru ve nominal efektif döviz kuru. 

Belirli bir kriter gözetilerek seçilmiş çift taraflı nominal kurların uygun bir 

ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalaması nominal efektif 

döviz kuru iken, nominal efektif döviz kurunun ülkeler arasındaki göreli fiyat 

veya maliyet unsurlarıyla düzeltilmiş hali ise reel efektif döviz kuru olarak ifade 

edilmektedir (Turner ve Van’t dack, 1993).  

 

3. Döviz Kuru Rejimleri 

Döviz kuru rejimlerindeki en büyük ayrımı, döviz kuru düzeyinin oluşumundaki 

piyasaya müdahale düzeyi belirlemektedir. Dünya ekonomilerine, kullanmakta 

oldukları döviz kuru rejimleri kapsamında bakacak olursak, bu konuda örnek bir 

çalışma niteliğindeki, “Döviz Düzenlemeleri ve Kısıtlamaları” adlı yıllık raporda 

(Uluslar arası Para Fonu, 2007) açıklandığı üzere, dünyadaki 188 ülkede 

uygulanan döviz kuru rejimleri katı, esnek ve ara rejimler olmak üzere üç genel 

başlık altında incelenmiş ve bu başlıklar altında en katıdan en esneğe doğru;  

 Başka bir ülkenin yerli para birimi olarak kullanılması ile para kurulu 

uygulamasına sahip ülkeler katı, 

 Serbest dalgalanma ve yönetilen dalgalanma rejimlerine sahip ülkeler 

esnek, 
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 Sürünen bant, sürünen çapa, yatay bant içerisinde çapa, geleneksel sabit 

kur uygulamasına sahip ülkeler ise ara rejimler şeklinde olmak üzere  

toplam sekiz farklı alt kategori kapsamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 

toplam 188 ülkeden 83 ülke (%44,15) esnek kur rejimleri uygulanmakta iken, 23 

ülke (%12,23) katı rejimler uygulamakta olduğu ve kalan 82 ülkenin ise (%43,62) 

ara rejimler uyguladığı belirtilmiştir. Rapor perspektifiyle bakıldığında, esnek 

rejimlerin dünya dağılımda sabit rejimlere göre daha çok tercih edildiği, sabit 

rejimlerin ise en az tercih edilen rejim türü olduğu görülmektedir. Bu durum 

esnek ve sabit kur üzerinden diğer kur rejimlerinin de açıklanmasını gerekli 

kılmaktadır. 

 

3.1. Sabit Döviz Kuru 

Sabit döviz kuru rejimlerinde para otoritesi, kendi para biriminin altın, gümüş 

veya yabancı para cinsinden alış ve satış paritesini tanımlamakta, talep edildiği 

zaman sınırsız miktarda alış ve satış yapacağını taahhüt etmektedir. Kur rejimleri 

arasında en eski tarihe sahip olan sabit kur rejimlerinin en büyük özelliği istikrar 

sağlanması amacıyla para politikasının kullanılamamasıdır. Sabit kur rejimlerinin, 

döviz kuru dalgalanmalarını minimize ederek uluslararası ticarette belirsizliğin 

ortadan kaldırması, ülke içerisinde enflasyonist baskıları azaltması ve fiyat 

istikrarını sağlaması gibi avantajları vardır (Müslümov, 2003:25). 

Bu sistemin en iyi çalıştığı biçimi altın standardıdır (Altay, Tuncay vd., 

2015:116). Bu yüzden bahsettiğimiz Bretton Woods sistemi, ikinci dünya 

savaşından sonra başlayan ve 1970’li yıllarda sona eren sabit döviz kuru 

sisteminin bir örneğidir. Sabit döviz kuru, Enflasyon ile mücadelede, 

makroekonomik değişkenler hakkındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmada ve son 

olarak yurtiçi faiz oranlarını yurtdışı faiz oranlarına yakınlaştırmada 

kullanılmaktadır ( Özatay, 2013:380).  

 

3.2. Esnek Döviz Kuru Rejimleri 

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerin genellikle döviz piyasasına müdahale 

etmedikleri esnek döviz kuru sistemlerini seçtikleri (Işık, Duman, 2008: 52),  

Dünya ticaretinin %80’inin ise esnek kur politikası uygulayan ülkeler arasında 

gerçekleştiği gözlenmektedir. Esnek döviz kuru sisteminde kurlar, döviz 

piyasasında arz ve talep koşullarına bağlı olarak belirlenmektedir. Bu sistemde 

para otoritelerinin döviz kurları üzerinde herhangi bir müdahalesi söz konusu 

değildir (Parasız, 1986:21). Ayrıca Esnek kur sisteminde ülke parası yabancı 

paralar karşısında dalgalanmaya bırakılır. Bu durumda ülkenin değerlenmiş olan 

parasının dış değeri ülkede oluşan enflasyon kadar düşer. Bir başka deyişle 

devalüasyon süreklilik kazanır (Eğilmez ve Kumcu, 2004:199). Esnek döviz kuru 

sistemini uygulamanın sabit kur sistemlerini uygulamaya kıyasla bazı avantajları 

söz konusudur. Bunlar; 
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 dışsal şoklara ve reel sektörden kaynaklanan şoklara karşı dirençli olması, 

 dış ticarette kur değerlenmesine bağlı olarak rekabet kaybının 

yaşanmaması ve ödemeler dengesi sorunu ortaya çıkarmaması 

(İnan,2002:38, Karluk, 2007: 551), 

 yüksek düzeyde rezerv biriktirme gerekliliğinin bulunmaması(İsgüden ve 

Akyüz, 1990: 115), 

 bürokrasiye gerek duymaması yada sabit döviz kuru rejimlerine göre çok 

daha az bürokrasiye gerek duyması(Seyidoğlu, 2003: 20), 

 para politikası uygulamalarında esneklik sağlaması, Merkez Bankasına 

senyoraj gücünü elinde bulundurma ve son borç mercii yeteneğini 

sağlamasıdır.(Frankel, 2002: 8–12), 

  

4. Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Sistemleri 

1920’li yıllarda Türkiye’de ekonomi istenilen yönde gelişme göstermeyip 

altyapısız, dışa açık ve dış dünyaya bağımlı bir yapı sergilemiştir. Bu duruma 

gerekçe olarak Cumhuriyet hükümetlerinin çok sayıda siyasal-toplumsal sorunla 

boğuşuyor olması ve pek çok alanda devrimci dönüşümler gerçekleştirmek 

zorunda kalması gösterilmektedir (Kazgan, 2002:59). Türkiye Ekonomisi, 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren farklı dönemlerde, içinde bulunduğu 

dönemin küresel koşullarına uyarak çeşitli kur rejimleri ve ekonomi politikaları 

denemiştir. Bazı dönemlerde kontrollü kur rejimleri uygulanırken, bazı 

dönemlerde serbest rejimler benimsenmiştir (Taban ve Altıntaş, 2004: 9). Bu 

durumu daha iyi açıklayabilmek için Türkiye’de uygulanan rejimleri ekonomide 

dönüşüm yılı olan 1980 öncesi ve sonrası şeklinde iki ana başlık altında 

değerlendirilmiştir. 

 

4.1.1980 Öncesi Dönem 

Türkiye’de 1980 öncesi dönemde, TL’nin değerinin ağırlıklı olarak hükümet 

tarafından değişen ekonomik koşullara göre belirlendiği ve ayarlandığı sabit kur 

rejimi uygulanmıştır. Türkiye’de 1929 krizinden sonra liberal ekonomi görüşü 

yavaş yavaş terkedilmiştir (Arat,2003:36). 

Döviz piyasalarının doğrudan denetlenmesi amacıyla 25 Şubat 1930’da 1567 

sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKK) yürürlüğe girmiştir. 

Döviz piyasasının denetimi için alınan bu tedbirler, ülke para politikasını 

yürütecek Merkez Bankası’nın bulunmaması nedeniyle tam başarılı olamamıştır. 

Bu nedenle 11 Haziran 1930’da T.C Merkez Bankası kurulmuştur. Bu dönemden 

itibaren Türkiye’de sabit kur rejimi uygulanmaya başlanmış ve oldukça uzun 

zaman aralıklarıyla kurların devalüe edildiği görülmüştür (Arat,2003:36-37). 

1970’li yıllarda, ödemeler dengesindeki bozukluklara paralel olarak sık sık mini 

devalüasyonlar yapılmıştır. Devam eden dış ticaret açıklarının döviz rezervlerini 

eritmesi karşılığında ithalatın sınırlandırılmasının yanı sıra katlı kur uygulamaları 
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da denenmiştir (Müslümov, 2003:121). 1979’un sonlarında ekonomik bunalımın 

boyutlarının genişlediği bir dönemde hükümet değişmiştir. 1980 yılına doğru 

fiyatların %110’lara çıkması ve döviz darboğazının oluşması karşısında IMF’nin 

de onayı alınarak 24 Ocak 1980 kararları ile serbest piyasa ekonomisine 

geçilmiştir (Şahin, 2000:182).  

 

4.2.  1980 Sonrası Dönem  

1980 yılı, kendisinden önceki dönemde yaşanan ekonomik sorunların aşılması ve 

ekonomiye hareketlilik kazandırılması amacıyla bir istikrar tedbirleri dizisinin 

uygulamaya konulduğu yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.    

Alınan bu istikrar tedbirlerinin yanı sıra; kamu kesiminin daraltılması ve piyasa 

müdahalelerinin kaldırılması gibi uzun vadeli amaçlarla desteklenecek olan ve 

Türkiye ekonomisini dışa açarak Dünya ekonomileriyle bütünleştirmeyi 

hedefleyen “24 Ocak 1980 İstikrar Kararları” uygulamaya konulmuştur. 1979 

yılına kadar uygulanan sabit kur rejiminde değişikliğe gidilmiş ve daha esnek 

rejim uygulamalarına geçilmiştir. (Karluk, 1999: 405-406). Uygulamaya konan bu 

istikrar programı, döviz kuru politikalarında köklü değişikliğin başlangıcı olmuş 

ve bununla birlikte sabit kur rejimi yerine esnek kur rejimine geçiş başlamıştır. 

Ayrıca 1 Mayıs 1981 tarihinden itibaren Merkez Bankası, ekonomideki 

gelişmeleri dikkate alarak kurları günlük olarak belirlemeye yetkili kılınmış ve 

1984 yılında ticari bankaların, TCMB tarafından belirlenen kur üzerinden belirli 

bir marjla serbestçe döviz alıp satma yetkisi tanınmıştır (Müslümov, 2003:123). 

 

4.3. Türkiye’de Yaşanan Krizlerin Döviz Kuruna Etkisi 

1980’li yıllardan sonra 32 sayılı finansal serbestleşme kararnamesi ile birlikte 

finansal serbestleşmeye geçilmesi ve bu konuda gerekli denetimin yapılmaması 

ile birlikte sıcak para hareketliliği artmış bu durum Türkiye’de yabancı 

yatırımcılardan kaynaklı spekülatif hareketliliğin artmasına sebep olmuş ve 

zamanla krize yol açmıştır (Önder, 2001:49). 

 

4.3.1. 1994 Krizi 

Sermaye hareketliğinin serbestleşmesinin sebep olduğu cari açık ve 1990 yılında 

kamuya parasal programla açıklanan ekonomideki belirsizlik ve bu belirsizliği 

ortadan kaldıracak herhangi bir durumun olmayışı ayrıca 1991 yılında başlayan 

Körfez savaşı ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiş aynı yıl yapılan seçim ise 

kamu açıklarında önemli bir artışa sebep olmuştur.  (Akat, 1994: 18). 1994 yılına 

gelindiğinde kamu maliyesinin göstergeleri genel ve katma bütçeleri, fonları, 

KİT’leri ve Sosyal Güvenlik Kurumları iflası göstermekteydi. Bu bozulmalar 

sonucunda ülke krize girmiş ve bu krizin sebepleri şu şekilde açıklanmıştır: 
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 1991-1993 döneminde açık veren kamu bütçesinin finansmanı için gerekli 

bono ve tahvil satışının yapılmamasıdır. 

 Faiz oranlarının düşük belirlenmesi ve bu sebeple gerekli finansmanın 

sağlanamamasıdır. 

 Ellerinde kamu kağıdı bulunan kişilerin elde ettikleri kazançlara vergi 

koymalarıdır. 

Bu sebeplerden en önemlisi, bütçe açıklarının bono ve tahville kapatılamayışıdır. 

Bu durumda bütçe açıklarını kapatmak için hazinenin merkez bankasından kısa 

vadeli avansını kullanması gerekmiştir ve bu kriz sürecini başlatmıştır (Özatay, 

1995: 32).  

5 Nisan 1994 istikrar paketiyle birlikte, döviz kuru serbest bırakılmıştır. Bir gün 

sonraki resmi döviz kuru, bir gün önceden ilan edilerek döviz kurunda istikrar 

sağlanmak istenmiştir. Kriz sonrasında hükümet tarafından birçok önlem 

alınmıştır. Ancak bu önlemler kısa vadede toparlanma sağlanmış olsa da, 1999 

yılı sonuna kadar enflasyon tek haneli rakamlara düşürülememiştir ( Güloğlu, 

2002:27). 

Hükümetin 1994 krizi sonrası uygulamış olduğu iki politika vardır. Bunlar; 1994-

1999 yılları arasında faiz oranını yükselterek hem sermaye girişini hızlandırmak 

hem de sermaye çıkışını önlemek, 1994 krizinden sonra banka mevduatlarının tam 

sigorta kapsamına alınmasıdır. Uygulanan bu iki politikadan faiz oranlarını 

yüksek tutmak yurtiçi borçlanmayı arttırdığı için olumsuz sonuçlanırken 

bankacılık sektörüyle alakalı yapılan düzenlemeler de istikrarsızlığın önemli 

kaynaklarından biri olduğu için olumsuz sonuçlanmıştır ( Yılmaz, vd., 2002:28). 

 

4.3.2. 1999 ve 2001 Krizi 

1997 yılında yaşanan Asya ve 1998 yılında yaşanan Rusya krizleri, Türkiye 

ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratmış ve ekonominin kötüye gitmesine neden 

olmuştur. Krizin ilk etkileri IMKB’de hisse senetlerinin piyasa değerinin 

GSYİH’ya oranının bir önceki yıla göre %50 düşmesiyle görülmüştür. Hükümet 

borsadaki bu düşüşe önlem olmak istemiş ancak alınan tedbirler yeterli 

olmamıştır. Bunun üzerine hükümet yeni bir önlem arayışı içine girmiş ve 

DİBS’in faiz oranı düşürülerek bu krizin derinleşmesi önlenmiştir. 1997 ve 1998 

yıllarında yaşanan bu iki krizin etkisiyle iç talebi kontrol altına alıcı politikalar 

izlenmiştir. Ancak yaşanan ekonomik belirsizlik, tüketim harcamalarının 

kısılmasına, sabit sermaye yatırımlarının azalmasına ve dolayısıyla ekonominin 

büyüme hızına olumsuz yönde etki etmiştir. Rusya krizinin derinleşmesiyle 

birlikte 11 Aralık 1998’de yeni bir kriz önlem paketi hazırlanmıştır. Önlem 

paketinin yürürlüğe konması ile birlikte 1999 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde 

GSMH artış hızı pozitif yönde seyretmiş, ancak 17 Ağustos 1999’da yaşanan 

deprem nedeniyle negatife dönmüştür. Aralık 1999’da IMF ile yeni bir stand-by 

anlaşması imzalanmış ve 2000 yılında enflasyonla mücadele programı yürürlüğe 
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konmuştur (Doğan, 2005:24). Ancak bu program Kasım 2000 ve Şubat 2001 

krizlerinin, bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunları daha da 

ağırlaştırdığı için faizlerde ve enflasyondaki artış, döviz kurlarındaki 

dalgalanmayla birlikte tüm ekonomide bir belirsizlik ortamına yol açarak istikrar 

programının uygulamadan kaldırılmasına neden olmuştur (Hazine Müsteşarlığı, 

2001:5). 

Türkiye ekonomisinin yaşadığı krizlerin hemen hepsinin temelinde Türkiye’nin 

yapısal sorunları ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin uzun zamandan bu yana 

çözmeye çalıştığı yapısal sorunları arasında, kamunun borç stoku, enflasyon, 

işsizlik ve mali kesimde yaşanan sıkıntılar yer almaktadır. Türkiye’de de birçok 

yabancı ülkede olduğu gibi, liberalleşme ile birlikte ekonomideki dış açık ve 

kamu finansman açıkları yabancı sermaye girişleri ile karşılanmaya çalışılmış ve 

bunu sürdürmek amacıyla da düşük kur yüksek faiz politikası uygulanmıştır 

(Seyidoğlu, 2003:147). Bu politikaların başarılı olamaması 2001 krizini 

kaçınılmaz kılmıştır. 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerini açıklamak üzere 

literatürde krizin nedeni olarak: yanlış ekonomi politikalarını, devletin 

ekonomideki baskın rolünü, mali piyasaların kırılgan yapısını, ekonominin 

çarpıklığını, ekonominin dışa bağımlılığını ve Dünya çapındaki sermaye birikimi 

olarak ifade edilmiştir (Öztürk, 2004: 49). Ayrıca, krizlerin nedenleri olarak; 

Yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bozulan gelir dağılımı,  

Bozulan iş ahlakı ve uzun vadeli yatırım isteksizliği,  Talep azlığının sonucu 

olarak, işletmelerin düşük kapasite ile çalışması ve artan işsizlik,  Fakirin daha 

fakir, zenginin daha zengin hâle gelmesi,  Paranın satın alma gücü paritesinin, 

dövizin ve faizin aşırı dalgalanma göstermesi, olarak ifade edilmiştir. 

 

4.3.3. 2008 Krizi 

ABD’de 2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel finans krizi niteliğine 

bürünen süreç başta gelişmiş ülke ekonomileri olmak üzere önemli ölçüde dünya 

ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülke 

konumundaki Türkiye’de ekonomik olarak söz konusu krizden etkilenmiştir. 

(Engin, vd. 2008). Türkiye dövize endeksli tüketici kredisi kullanan tüketicileri, 

kur zararı kanalından etkilemiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanmanın az olduğu 

dönemlerde, faizlerinin düşük olması sebebiyle bu kredileri tercih eden kredi 

kullanıcıları, kriz durumunda dövizin Türk Lirası karşısında aşırı derecede 

değerlenmesi sonucunda, eğer gelirleri de Türk Lirası cinsinden ise ciddi ödeme 

güçlüğüne düşmüşlerdir ( Acarlar, vd. 2017:1) 

ABD’de finans krizi gelişimi itibariyle konut piyasası ve buna bağlı olarak 

çıkarılan türev ürünlerin zaman içerisinde olması gereken değerin çok üstüne 

çıkarak, balon etkisi yaratmış ve bu balonun patlaması ile olayın boyutları gün 

yüzüne çıkmıştır. 2008 finans krizinin nedenlerini kısaca özetlemek gerekirse;  
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 Geçmişten gelen ve sürdürülen düşük faiz oranlarının ipotekli konut 

kredilerine yönelik talebin artmış olması, 

 İnsanların ödeme gücüne bakılmaksızın bankalarca çok sayıda ipotekli 

konut kredileri verilmesi, 

 Enflasyon oranları artarken, konut fiyatlarının düşmesi, 

 Konut piyasası kapsamında çıkarılan menkul kıymetlerin ya da türev 

ürünlerinin denetimsiz olarak çıkarılması ve balon etkisi yaratılmasına 

sebebiyet verilmesi, 

 Kredi derecelendirme kuruluşlarının menkul kıymetlere ilişkin yanlış 

değerlendirmede bulunmuş olmaları, 

 Uygulanan para ve maliye politikalarında yapılan zamanlama hataları, 

 Mali ve finans piyasalarındaki denetim eksikliği, 

 Bankalar arası rekabetin yarattığı riskli yatırımlar olarak sıralanabilir ( 

Tanrı, vd. 2011:14; Altunöz, 2013: 212-224;  Savaş, 2012: 154-160; 

Krugman, 2010: 134-135).  

Bu sebeplerin yanı sıra ekonomik krizin en önemli nedeni, sermayenin üretimden 

çekilip finansa doğru kaymasıdır. (Foster, 2008: 45). Dünya ve Türkiye pratiği 

göz önüne alındığında 2001 ve 2008 krizlerinin nedenleri çerçevesinde 

olmamakla birlikte başlangıç aşamaları ve getirmiş olduğu sonuçlar itibarıyla 

benzer yönlerinin olduğunu tespit etmek mümkündür. Bu çerçevede aşağıdaki 

hususlar dikkat çekicidir: 

 2001- 2007/2008 krizi de geçmişte olduğu kapitalist ülkelerde ortaya 

çıkmıştır.  

 2001- 2007/2008 krizi de önce bankacılık sektöründe ve borsalarda 

başlamıştır.   

 2001 ve 2008 krizlerinin oluşum sırası genellikle aynıdır: önce banka 

sektörü, sonra borsalar, en sonra reel sektördür.  

 2001- 2007/2008 krizi de spekülasyonla bağlantılıdır: Kriz ABD’de 

Mortgage spekülasyonu ile ortaya çıkmıştır.  

 2008’de yine krizin başladığı bir pilot sektör vardır: İnşaat sektörü.  

Sonuç olarak Türkiye açısından krizin başta bankacılık sektörü olmak üzere finans 

sektörü üzerindeki kırılganlığın ortadan kaldırılması açısından önemlidir. Reel 

sektör yönünden ise, dünyadaki daralmaya bağlı olarak üretimin düşmesi, 

işsizliğin artması açısından olumsuz bir etkide bulunmuştur. Kriz Türkiye’nin 

ihracat yaptığı ülkeleri de etkisi altına aldığı için ihracatımızda da önemli kayıplar 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca, krizle birlikte yavaşlayan sermaye hareketleri kaynak 

maliyetinin artmasına neden olmuştur. Kriz ortamı doğal olarak içinde 

barındırdığı belirsizlikler nedeniyle yatırımların artmasını frenleyen bir olguyu da 

beraberinde getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında yatırımlar ile birlikte iç talebin 

canlı tutulmasının ekonomik performans ve makro dengeler açısından ne kadar 

önemli olduğu anlaşılmaktadır. 
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5. Türkiye de Yaşanan Ekonomik Olumsuzluklar 

Türkiye Ekonomisinde, 1923 Cumhuriyetin ilanı döneminde döviz kuru 

değerlendirildiğinde, 1926 yılına kadar Türk Lirası dolardan daha değerli bir 

dönem yaşamış ancak, savaşın etkileri ve ekonomik zayıflıklarla birlikte 1926 

yılında döviz kuru 2 liranın üzerine çıkmıştır. 1929 buhranıyla birlikte 2,13 

kuruşla döviz kuru zirve yükselişini yapmıştır. 1935 yılına kadar geçen dönemde 

döviz kuru düşüş göstermiş 1,25 kuruşa kadar düşmüştür. İkinci dünya savaşı 

döneminde seviye yaklaşık olarak korunmuş döviz kuru 1,31 kuruşta 

sabitlenmiştir. İkinci dünya savaşından sonra 1946 yılında durum değişmiş döviz 

kuruna %100’lük bir devalüasyon gerçekleştirilerek kur 2,80 kuruşa 

yükseltilmiştir. 1950 yılında seçime giden Türkiye, yeni iktidar partisi ile 

Marshall yardımlarını kabul ederek dışa bağımlılığını artırmış, uygulanan popülist 

politikalarla birlikte ekonomi kötüleşmeye devam etmiş, enflasyon sorun olmaya 

başlamıştır. 1958 yılında 2,80 kuruş olan döviz kuru tarihte görülmemiş 

büyüklükte bir devalüasyon yapılarak (%321) 9,0 liraya yükseltilmiştir. Kısa süre 

sonra 1960 yılında darbe yaşanmış yönetim Türk Silahlı Kuvvetlerine geçmiştir. 

1970 yılına kadar 9,0 TL olarak devam eden kur tekrar %65 oranında bir 

devalüasyonla 14,85 liraya yükseltilmiştir.  

1980’li yıllar Dünyada değişimin yaşandığı bir dönem olmuş, Türkiye de bu 

değişime ayak uydurmak için 24 Ocak 1980 istikrar politikalarını uygulamıştır. 

Bu tarihte döviz kuru tekrar bir devalüasyon yaşamış ve kur 70 liraya kadar 

yükselmiştir. 1980-1990 döneminde, açık ekonomi politikasını benimseyen 

Türkiye de enflasyon, hiper enflasyon olarak tanımlanan seviyelere ulaşmış, dolar 

Türk lirası karşısında 33 kat değer kazanmış, dış borç 44 milyar dolara ulaşmış, iç 

borç 18 milyar dolar olmuştur. Türkiye artık borçlanmayı öğrenmiş bir ülke olarak 

ifade edilmiştir.  

1991 yılında körfez savaşının başlaması ile birlikte, erken seçime giden Türkiye 

bir koalisyon hükümeti kurarak döviz kuruna tekrar müdahalede bulunmuş %119 

oranında devalüasyonla kur 5,075 liraya yükseltilmiştir, iç borçlanma artarak 20 

milyar dolara ulaşmış dış borç ise 53 milyar dolar olmuş, borç sarmalı olarak ifade 

edilen bir döneme girilmiş her yıl faizlerin eklenmesi ile birlikte borçlanma 

artmaya devam etmiştir. 1990’lı yıllarda PKK ile amansız savaşta ekonominin 

kötüye gitmesini körükleyen nedenler arasında yerini almış, döviz kuru 42 liraya 

yükselmiştir, 1994 yılında Türkiye ekonomik kriz yaşamıştır.  

Kriz ülkeyi seçime zorlamış 1995 yılında yapılan seçim yine bir koalisyon 

hükümeti olmuştur. 1995 yılında kur 61,3 liraya yükselmiş, dış borç 76 milyar 

dolara ulaşmış, iç borç 22 milyar dolar olmuştur.1995 hükümeti 1997 yılına kadar 

iktidarda kalabilmiş 1997 yılında yeni bir hükümet kurulmuş bu hükümet 1999 

krizine kadar görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde Türkiye de kurlar 5 kat artış 

göstererek 61,3 liradan 314,2 liraya ulaşmış dış borç büyük bir artış göstererek 96 

milyar dolar olurken iç borç 37 milyar dolara yükselmiş 2001 krizinden sonra 

2002 yılı seçimlerine kadar geçen kısa sürede kötü ekonomik durum daha da 
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kötüleşerek kur 1.642 liraya yükselmiş dış borç 130 milyar dolar olmuş iç borç 

2,5 kat artarak 91 milyar dolara ulaşmıştır. Faizler %7500 lere ulaşmış, 22 

bankaya el konularak bankacılık sektörü yabancı sermaye açılmış, borsada 

yabancı sermaye payı %50’lerin üzerine çıkmıştır.  

2002 seçimleri ile Türkiye tek partili bir hükümet kurulmuş, 2005 güçlü 

ekonomiye geçiş programı ile birlikte kemal derviş politikaları uygulanmış, TL 

den 6 sıfır atılmıştır. 2007 yılına gelindiğinde kur 1,17 liraya düşerek lira %40 

değer kazanmıştır. Enflasyon hedeflemesine geçilerek enflasyon önlenmeye 

çalışılmış, 2008 yılında ABD de yaşanan krizle birlikte kur negatif etkilenerek 

tekrar yükseliş trendine geçmiş 1,5 lirayı görmüştür.  

2010 yılında döviz kuru %31 lik devalüasyonla 1,55 liraya yükselmiştir. 2015 

yılına gelindiğinde 3,07 liraya yükselen kur 2002 yılı ile kıyaslandığında büyük 

bir devalüasyon olduğunu ifade etmektedir. 2002 yılından 2015 yılına kadar geçen 

sürede dış borç 405 milyar dolara, iç borç 170 milyar dolara yükselmiştir. Kuruluş 

tarihinden itibaren günümüze kadar geçen sürede Türkiye tüketim ülkesi haline 

dönüşmüş hiçbir politikada üretimi doğru bir şekilde destekleyememiş, ar-ge ye 

yeterli kaynağı ayırmamış, yeni sektörlere açılmamış, coğrafik ve jeopolitik 

konumunu değerlendirememiştir. 

Türkiye ekonomisi, 90’lar ve 2000’li yılların başında Türk Lirası’nın aşırı değer 

kaybetmesinin ardından yukarıda ifade edildiği gibi birkaç yıl ara ile ekonomik 

krizler yaşamış her seferinde devalüasyon, iç ve dış borç artışı, enflasyon, 

ekonomik küçülme gibi makro ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Günümüzde ise, Türkiye’de siyasal ve ekonomik bir güven bunalımı 

yaşanmaktadır.  

Fed’in faizleri yükseltebileceği endişesi, uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşlarının, Türkiye’deki güvenlik sorunlarının makroekonomik baskıları 

artırdığı ve bankacılık sektöründe varlık kalitesinin bozulmaya başladığına ilişkin 

görüşleri 2017 yılında dolar kurunu 3,77 TL’nin üzerine çıkararak zirve 

yapmasına neden olmuştur. Bu yükseliş 2018 yılında da devam ederek yeni bir 

zirveye ulaşmış kur, 7 TL görmüş merkez bankasının müdahaleleri ile beklenen 

düşüşü göstermese de 6-6,6 seviyelerinde dalgalanmaya devam etmektedir.  

Döviz kuru yükselişleri üretimde bağımlı olduğumuz, enerji maliyetlerini de 

giderek artırmakta yerli sermaye bu gidişata ayak uyduramadığı için 

yabancılaşmaktadır. Borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin kredi notlarının 

düşmesi, para kaynaklarının kesilmesi hem toplumda hem iş dünyasında ‘kriz’ 

algısı yaratmaktadır. Kurların yükselmeye devam etmesi halinde, ithalata bağımlı 

olan şirketlerin ürünlerine zam yapmasının kaçınılmaz olması enflasyonun da 

artmasına, Türk Lirası’ndaki değer kayıpları kısa vadede ihracatta olumlu yansıma 

gösterse bile, orta vadede küçülme ve işsizlik gibi olumsuz sonuçlara neden 

olacak gibi görünmektedir. Merkez Bankası’nın gerekli ölçüde faiz artışı 

uygulaması orta uzunlukta bir dönem için kurun düşmesine neden olabilir ancak, 
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kurlardaki yükselişi düşürecek gerekli adımlar atılmadığı takdirde ekonomik 

küçülmelere neden olacaktır. Politik olumsuzluklar döviz kurunu yükseltmektedir. 

Döviz kurundaki rekor artış, ihracatının %50’sini AB pazarına gerçekleştiren 

Türkiye de özel sektör tarafından büyük tedirginlikle karşılanmaktadır. Üretiminin 

%70’ lere varan kısmını enerji ve ara malı ithalatı ile gerçekleştiren iş dünyası 

açısından, sürekli yükselen döviz kurları, yeni yatırımların önündeki en büyük 

engeli oluşturmaktadır. Yatırım olmazsa ekonomik büyümenin gerçekleşmesi 

beklenemez. 

Birkaç yıldır uluslararası alanda ve Türkiye de, makroekonomik dengelerin bozuk 

olduğu görülmektedir. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri cari açığın sürekli 

artmasıdır. Bu durum, dövize olan talebi artırarak döviz kurlarını yükseltici etki 

yaratmaktadır. Yabancı sermaye girişinin Suriye savaşı, terör sorunu, kredi 

derecelendirme kuruluşlarının bankacılık sektörü üzerine negatif açıklamalar 

yapması gibi nedenlerle, döviz arzı artışının gerçekleştirememesi kurların 

yükselmesini tetikleyen ikinci neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim 

sektörünün ithalat bağımlılığı ve kriz algısı kurdaki yükselmeyi beslemektedir.  

Bu süreci durduracak ulusal politikaların neler olduğu tartışılmaktadır. Ancak bu 

noktada TL üzerindeki baskının uluslararası arenadaki bozulmalardan 

kaynaklandığı göz önüne alınırsa ulusal politikaların tek başına çare olacağı 

düşünülemez, ama hiçbir şey yapmamak daha büyük sorunlara neden olacaktır. 

Bu yüzden ilk olarak kriz algısını tersine çevirecek şekilde doğru yönetmek 

gerekmektedir. İkinci olarak döviz spekülasyonunu engelleyecek müdahaleler 

yapmak gerekmektedir. 

 

Sonuç 

2017 ve 2018 yıllarında hızla yükselmeye başlayan birkaç kez tarihi zirve yapan 

döviz kuru, karşısında Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki sert değer kaybı  

% 25'lik bir oranı aşarak yılı tamamlayacak gibi görünmektedir. Kur yükselişi 

karşısında, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararları TL'deki değer kaybını sınırlı 

bir düzeyde yavaşlatabilmiştir. Döviz kuru yükselişinin TL’de yarattığı değer 

kaybı yüzünden, Ülke olarak ve üretim sektörü olarak döviz cinsinden borçluluk 

oranımızın yüksek olması bilançoların bozulacağının bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çünkü uzun süre istikrarlı giden kur seviyesinin bir anda 

bu kadar yükselebileceğini öngöremeyen işletmeler, savunma araçlarını 

zamanında kullanamadıkları için borçlarını ödeyemez bir duruma 

düşebileceklerdir. Türkiye %70 oranında ithalata bağımlı olarak üretim yapan bir 

ülke olduğu ve dış ticaretinin %50 yakın bir kısmını AB ülkeleri ile 

gerçekleştirdiği için kur yükselişleri özelikle ithal mallarının fiyatlarının artması 

yüzünden yerli üretimde zorunlu olarak fiyat artışı yaşatacaktır buda enflasyon 

oranının yükselmesi neden olacaktır. Sektörler arasında döviz kuru 

yükselişlerinden en fazla etkilenecek sektör ise, bağımlılık oranının en yüksek 
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olan enerji sektörü olacak gibi gözükmektedir. Borç açıklarının oluşması, 

enflasyon artışı, üretim maliyetlerinin artması, gibi nedenler, ülke çapında 

beklentilerin negatife dönmesine neden olabilecektir. Ayrıca, bu durum finansman 

maliyetlerini de artıracaktır. Türkiye ekonomisinde yaşanan bu negatiflikleri 

önleyebilmek için, yatırım kanalı aktif etmemiz gerekmektedir. Buda güven 

kazanmak anlamına gelmektedir. Yabancı ve yerli yatırımların reel sektörü 

destekleyici olması şarttır. 
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